2

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
«УКРАЇНА»

На правах рукопису

ФІЛЬШТЕЙН МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 351.75

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОРГАНИ ПРИБАЛТІЙСЬКИХ ДЕРЖАВ - ЧЛЕНІВ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЛАТВІЯ, ЛИТВА, ЕСТОНІЯ):
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В
СФЕРІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право

Дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник
Олефір Віктор Іванович,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України

Київ – 2016

3

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОРГАНИ ПРИБАЛТИЙСЬКИХ ДЕРЖАВ - ЧЛЕНІВ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЛАТВІЯ, ЛИТВА, ЕСТОНІЯ):
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В
СФЕРІ ВНУТРІШНЕЬОЇ БЕЗПЕКИ
ЗМІСТ
ВСТУП................................................................................................................... 4
РОЗДІЛ 1. Управління в сфері внутрішніх справ як складова частина
забезпечення правопорядку та законності Литовської Республіки, Латвійської
Республіки, Естонської Республіки
1.1. Органи державної влади та управління Литви, Латвії та Естонії, на які
покладено
забезпечення
законності
та
правопорядку
в
державі……………………………………………………………………………18
1.2. Міністерства внутрішніх справ країн Балтії (Литви, Латвії, Естонії) в
системі державних
органів, їх правове положення, мета та
завдання………………….……………………………………………………….50
1.3. Функції Міністерства внутрішніх справ Литовської, Латвійської,
Естонської
Республік
та
їхня
структурна
побудова………………………………………………………………………….60
РОЗДІЛ 2. Поліція Литви, Латвії та Естонії – організаційно - правові засади
їхньої діяльності
2.1. Конституційні та організаційні засади діяльності органів поліції МВС
Литви, Латвії та Естонії ………………………………………………………...88
2.2. Завдання та функції поліції Прибалтійських держав
та їх
характеристика………………………………………………………………….111
2.3. Складові частини Департаменту поліції МВС Литви, МВС Латвії, МВС
Естонії,
повноваження
окремих
структурних
підрозділів
поліції………………………………………………..…………………………..136
РОЗДІЛ 3. Проходження служби в поліції Прибалтійських держав
3.1. Проходження служби в підрозділах поліції Латвії, Литви та
Естонії……………………………………………….…………………………177

4

3.2. Принципи підбору кадрів на службу в поліцію в державах Балтії
(Латвії, Литви, Естонії) та підготовка поліцейських до здійснення
поліцейської діяльності………………………………………………………190
3.3. Подолання корупції в поліції Литви, Латвії, Естонії та забезпечення
службової дисципліни та законності в їхній діяльності……………………..194

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………204
Список використаних джерел………………………………………………214
Додатки………..………………………………………………………………228

Умовні скорочення
МВС Литви – Міністерство внутрішніх справ Литви;
МВС Латвії – Міністерство внутрішніх справ Латвії;
МВС Естонії – Міністерство внутрішніх справ Естонії;
МВС України – Міністерство внутрішніх справ України;
НП України – Національна поліція України;
МВС

СРСР

–

Міністерство

внутрішніх

Соціалістичних Республік;
ЄС – Європейський Союз;
ООН – Організація Об’єднаних Націй.

справ

Союзу

Радянських

5

ВСТУП
Починаючи з 2014 року, нове керівництво незалежної України взяло
курс на євроінтеграцію та здійснення кардинальних глибинних реформ у всіх
галузях суспільного життя, в тому числі, в сфері внутрішніх справ (охорони
громадського

порядку,

забезпечення

громадської

безпеки,

протидії

правопорушенням, в першу чергу, злочинності).
Попередні роки продемонстрували неефективність дій української
влади щодо здійснення глибинних змін як в суспільному житті, так і
правоохоронній
відсутність

галузі. Основними причинами провалу реформ стали

політичної

волі

щодо

здійснення

таких

перетворень,

і

насамперед, корупція, що проникла у всі сфери суспільного життя, в тому
числі правоохоронні органи.
В керівництві української держави та й науковому середовищі не існує
єдиної думки та чіткої програми щодо шляхів та методів проведення реформ
в сфері внутрішніх справ.
Першим і основним досягненням нового керівництва держави
вважається створення Національної поліції України, яка замінила українську
міліцію. В реальності, створена лише патрульна поліція, що є начальним
кроком до створення ефективної національної поліції. Натомість, ефективна
поліція – це поліція, яка є ефективною не тільки в частині охорони
громадського порядку, а насамперед, при здійсненні оперативно –
розшукової діяльності, проведенні досудового розслідування, профілактики
правопорушень.
Заходи, що здійснюються в правоохоронній системі в теперішній час,
направлені на повне оновлення особового складу органів внутрішніх справ,
як один із засобів подолання корупції. Однак такі дії поряд з позитивними
наслідками потягли появу браку фахівців, які б могли ефективно виконувати
правоохоронні функції, суттєво знизили результативність правоохоронної
діяльності. Відсутність власного розуміння напрямку здійснення реформ в
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сфері внутрішніх справ, викликало необхідність запросити до їх здійснення
іноземних спеціалістів. За таких умов, особливого значення набуває досвід
держав, які раніше входили до складу СРСР, а в теперішній час є
повноправними членами Європейського Союзу – це держави Прибалтики:
Литва, Латвія, Естонія.
В зв’язку з тим, що в реформуванні правоохоронних органів України
приймають активну участь, поряд з грузинськими фахівцями, представники
держав Балтії, то безумовно, є наміри дослідити досвід литовських,
латвійських

та

естонських

спеціалістів

в

побудові

ефективної

правоохоронної системи з метою його використання для розбудови
української правоохоронної системи, в першу чергу, Національної поліції
України.
Поліцейські

сили

в

Прибалтійських

державах

представляють

поліцейські органи, що мають різні назви: в Литовській Республіці Департамент поліції, Латвійській Республіці – Державна поліція Латвії,
Естонській Республіці – Департамент поліції та прикордонної охорони. У
всіх Прибалтійських країнах поліцейські органи входять до складу
Міністерств

внутрішніх

справ.

Дослідження

шляхів

формування

та

діяльності поліції цих держав, що взяли на озброєння європейський досвід
побудови поліцейських органів, надасть можливість уточнити мету, завдання
як Міністерства внутрішніх справ, так і новоствореної Національної поліції
України, розмежувати їх завдання та функції, визначити найбільш ефективну
структурну побудову, як центральних органів виконавчої влади.
Саме наближеність поліцейської системи цих країн до європейських
стандартів становить інтерес з точки зори можливості використання їх
досвіду при реформуванні сфери внутрішніх справ України, а тому саме
дослідження діяльності поліцейських органів Литви, Латвії та Естонії
покладено в основу дисертаційного дослідження. Той факт, що поліцейські
підрозділи Прибалтійських країн практично звільнені від корупції, діють в
інтересах всього суспільства, а не окремих його груп, політичних партій чи
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бізнесових кіл, надає впевненості в тому, що цей досвід є таким, що
придатний для використання в Україні.
Актуальність теми дослідження реалізується через такі обставини. З
моменту створення незалежної держави Україна постало питання щодо
створення нової суспільної системи. З прийняттям Конституції України стало
очевидним загальне прагнення суспільства вийти на шлях створення дійсно
демократичного суспільства, де кожна людина зможе відчувати свою
гідність, де основою суспільного життя буде безумовне виконання закону, де
чиновники будуть працювати в інтересах українського народу, а не навпаки.
Натомість, більше двадцяти років існування незалежної України не
призвели до реалізації цих сподівань. Фактично, ми отримали олігархічне,
корумповане суспільство, де панує не закон, а гроші, де вирішення будь-якої
проблеми не можливе без дачі хабара, де корупція стала вже нормою і не
викликає протидію суспільства.
За останні роки правоохоронні органи не тільки не стали ближчими до
населення, а взагалі віддалились від інтересів народних мас, що призвело до
втрати довіри населення, і призвело до ситуації, коли представники
правоохоронних органів не можуть розраховуючи на підтримку, а населення
– на захист. Є очевидним, що призначення на керівні посади в
правоохоронні, прокурорські та судові органи здійснювалося з врахуванням
інтересів окремих політичних або олігархічних груп, наслідком чого є повне
підкорення правоохоронців цим групам і, навіть, окремим особам.
Формування керівних ланок правоохоронних органів на корупційній основі
також призвело до масового проникнення до них осіб, які нічого не мали
спільного з ідеєю справедливості та боротьби зі злочинністю, а лише
відтворювали корупцію в міліцейському середовищі. Правоохоронні органи
втратили професійне ядро, набутий десятиліттями досвід розкриття,
розслідування

та

профілактики

злочинів.

Навіть

прийняття

нового

Кримінального процесуального кодексу України, замість попереднього, який
відпрацьовувався протягом півстоліття, було лише імітацією створення

8

нормативно-правової бази, необхідної для діяльності як правоохоронної
системи, так, і наприклад, професійних захисників - адвокатів.

Однозначно,

що такий спосіб підбору кадрового складу, суттєве зниження рівня
підготовки кадрів для всіх служб правоохоронних органів не міг не сказатися
на зниження ефективності їх діяльності.
Особливо деформації піддалися органи внутрішніх справ та міліція
України. Звільнення декілька тисяч працівників міліції в період 2005-2006
років, значна кількість яких мала багаторічний досвід роботи, призвело до
повної руйнації кадрового ядра міліції. Загальна оцінка правового стану в
державі свідчить про неспроможність існуючої правоохоронної системи
виконувати завдання щодо забезпечення внутрішньої безпеки в державі.
Значне збільшення кримінальних проявів, розкрадання бюджетних коштів,
рейдерські захоплення підприємств, повальна корупція в органах державної
влади, управління, місцевого самоврядування, зрощування влади і злочинних
угрупувань поставило України перед проблемою загрози незалежності та
державної безпеки.
Ситуація в державі практично залишилась незмінною і після повалення
режиму Януковича В.Ф. Революція Гідності не привела до влади нових
людей, для яких інтереси народу та держави були б вищою цінністю, які б
змогли відмовитися від власних привілеїв, навіть від власного майна задля
інтересів всього суспільства.
Проголошення тези, що в державі замість міліції створена Національна
поліція лише є першим кроком на шляху глобальної реформи в сфері
внутрішніх справ. Початок роботи патрульної поліції свідчить про
легковажний підхід до реформування всієї системи. Патрульна поліція за
невеликий період своєї роботи проявила свої позитивні та негативні сторони.
З одного боку, відзиви населення свідчать про низький рівень корупції в
лавах поліцейських, з іншого боку, дії працівників патрульної поліції
свідчать про відсутність належної професійної, правової, фізичної та
психологічної

підготовки

нових

правоохоронців. Замість критичного
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відношення до діяльності патрульної поліції, що дало б можливість швидко
виправити помилки при її формуванні, підготовці, ми знову чуємо від
керівництва нової поліції звіти про неіснуючі досягнення.
В цій ситуацію дуже важливо оцінити досвід країн Європи, які досягли
реальних результатів в охороні громадського порядку, забезпеченні
громадської безпеки та боротьбі зі злочинністю. Той факт, що Литва, Латвія
та Естонія, як і Україна, перебували в складі СРСР, але змогли суттєво
знизити рівень корупції в поліцейських рядах і на цій основі створити
правоохоронні органи (в тому числі, поліцію), що діють в інтересах всього
суспільства, в не в інтересах окремих груп, знайти фінансові можливості
переозброїти матеріально-технічну базу поліції, змінити кадрову політику,
покращити взаємовідносини з населенням свідчить про можливість, при
критичному відношенні до результатів реформ в сфері внутрішніх справ,
використати їхній досвід для формування Національної поліції України.
Дисертантом при підготовці дисертаційного дослідження основну
увагу приділено досвіду Департаменту поліції Литовської Республіки,
враховуючи той факт, що керівництвом України прийнято рішення про
запрошення до України для надання практичної допомоги в організації
роботи українською поліції фахівців, які раніше працювали в поліції Литви.
Натомість, досвід Латвії та Естонії надає можливість оцінити досвід країн
Прибалтики в сукупності. В будь-якому випадку, автор ставить перед собою
завдання дослідити можливі наслідки використання цього досвіду для
української держави та суспільства.
Для нас важливим є досвід Литви, Латвії та Естонії, як країн
колишнього

Радянського

Союзу,

які

змогла

реалізувати

вимоги

Європейського Союзу, в тому числі, в сфері внутрішніх справ. Слід особливо
наголосити на тому, що поліцейські органи активно впроваджували нову
концепцію поліції, коли поліція зробила шлях від карального органу до
організацію, що надає своєрідні поліцейські «послуги» населенню. Ця
концепція вимагає повної переорієнтації мислення працівника поліції, його
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філософії, коли слово

«боротьба» замінюється словом «протидія», і на

перший план висувається не тільки інтереси держави, а права людини, її
життя, безпека, гідність. Європейська історія свідчить, що про неможливість
існування ефективної поліції без зміни мислення самого працівника поліції поліцейського.
Відомо про наявність значної кількості праць як радянських вчених, так
і науковців незалежної України, в яких досліджувалася діяльність поліції
окремих країн світу. Діяльність поліції різних держав, у тому числі й
адміністративна, і раніше висвітлювалася вченими – юристами, такими як:
В.Б. Авер'янов, Г.В. Атаманчука, Я.М. Бельсон, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк,
А.В. Биков, Д.В. Васильєв, В.М. Гиленсен, І.П. Голосніченко, А.В. Губанов,
Б. Гурне, Є.В. Додін, А.А. Касаткіна, В.М. Князев, Л.Т. Кривенко, Б.С.
Крилов,

А.П. Клюшніченко,

Мачковський,
В.М. Плішкін,

Н.Р.

Нижник,

В.К. Колпаков,
В.І. Олефір,

П.М. Рабінович,

М.В. Лошицький,

Г.І.

М.П.

Орзіх,

В.П. Пєтков,

Ю.І. Римаренко,

В.М.

Селиванов,

О.Ф. Скакун, В.Д. Сущенко, В.В. Цвєтков, В.М. Шаповал, В.К. Шкарупа Е.Г.
Юмашев та деяких інших.
В українській адміністративній науці приділено достатньо багато уваги
проблемам діяльності правоохоронних органів, їх удосконаленню, але були
відсутні об’єктивні можливості втілення наукових думок у практику, тому
що зазначені дослідження не були пов’язані з практичної реалізацією ідей,
що висувалися вченими. Лише тоді, коли не тільки керівництво держави –
«верхи», а в першу чергу, саме населення країни, суспільство бажає реальних
змін, постає питання щодо надання практичних рекомендацій, які нададуть
можливість провести реформи в сфері внутрішніх справ і створити дійсно
ефективну, наближену до суспільства українську поліцію.
Враховуючи,

що

існують

реальні

позитивні

наслідки

роботи

литовської, латвійської, естонської поліції за період, що відбувся після
розпаду СРСР, що виражаються у викоріненні корупції в поліцейських лавах,
технічному переоснащенні поліції, результативності професійної діяльності,
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суттєвому покращенні взаємовідносин між поліцією і населенням, є
необхідність більш ретельно дослідити діяльність поліції Литви, а також
Латвії та Естонії.
Науково-теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали
роботи не тільки радянських та українських вчених, а також зарубіжних
дослідників, в тому числі, прибалтійських. Дослідження діяльності поліції в
науковому аспекті тісно пов’язано з аналізом її адміністративної діяльності.
Робота базується на визначені конституційних основ правоохоронної
діяльності, дослідженні законів та підзаконних актів, що регламентують
діяльність Міністерств внутрішніх справ Прибалтійських країн та органів
поліції, що входять до їх складу.
В ході здійснення дисертаційного дослідження дисертантом проведено
опитування працівників української поліції щодо ідей реформування
правоохоронної сфери. Отримані результати свідчать про повну підтримку
ідеї реформування органів внутрішніх справ. Все вище зазначене, на думку
дисертанта, підтверджує актуальність теми дисертаційного дослідження, яке
тісно пов’язано з вивченням діяльності поліції Прибалтійських держав.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідницької роботи кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права та
суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку
людини

«Україна»

на

тему:

«Адміністративно-правове

регулювання

суспільних відносин» (номер державної реєстрації 0107U008696).
Тема дослідження відповідає Пріоритетним напрямам розвитку
правової науки на 2011–2015 роки, затверджених постановою загальних
зборів Національної академії правових наук України від 24.09.2010 № 14, та
перспективним напрямам кандидатських та докторських дисертацій за
юридичними спеціальностями, Перелік яких затверджено рішенням Президії
Національної академії правових наук України від 18.10.2013 № 86/11.
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Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою проведення
дисертаційного дослідження є визначення шляхів та результатів проведення
реформ, що були здійсненні в системі органів внутрішніх справ та поліції
Литви, Латвії та Естонії, їх характер, організаційно-правові засади діяльності
поліції цих країн. В ході реалізації поставленої мети були отримані
результати, що надали можливість сформулювати пропозиції, які, на думку
дисертанта, будуть доречними при проведені реформ в сфері внутрішніх
справ, в першу чергу, при створенні високоефективної Національної поліції
України.
Поставлена мета зумовила вирішення таких завдань:
- проаналізувати діюче законодавство Литви, Латвії та Естонії,
нормативно-правові

акти,

що

регламентують

правове

забезпечення

правоохоронної діяльності, Міністерств внутрішніх справ та поліції, як
складових частин МВС Литви, Латвії та Естонії;
- провести дослідження історичних умов виникнення та розвитку
поліції країн Прибалтики, встановити місце та роль поліції в системі
державних органів і суспільному житті Литовської Республіки, Латвійської
Республіки та Естонської Республіки;
- проаналізувати мету, завдання та функції Міністерств внутрішніх
справ та органів поліції країн Прибалтики, як складових частин МВС;
- дослідити особливості адміністративної діяльності литовської,
латвійської та естонської поліції;
- проаналізувати основні напрямки боротьби з корупцією в лавах
поліції цих країн, визначити методи та засоби забезпечення законності в
діяльності поліції і укріплення дисципліни поліцейських;
- провести аналіз організаційної структури, як Міністерств внутрішніх
справ, так і органів поліції Литви, Латвії та Естонії, як складових частин
МВС;
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- визначити основні напрямки кадрової політики по відбору
поліцейських кадрів, особливості роботи з персоналом в МВС та органах
поліції Прибалтійських країн;
- дослідити шлях перебудови поліції від карального органу до органу,
що надає правоохоронні «послуги» населенню;
- надати критичної оцінки ефективності та загальним результатам
діяльності литовської, латвійської та естонської поліції в сфері охорони
громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, протидії та
профілактики правопорушень;
- за результатами проведених досліджень діяльності Міністерств
внутрішніх справ та органів поліції МВС Прибалтійських країн, підготувати
науково - обґрунтовані пропозиції та рекомендації по створенню ефективно
діючої Національної поліції України.
Об’єкт дослідження - суспільні відносини, що мають місце у зв’язку з
правовим регулюванням, організацією та діяльністю МВС та органів поліції
МВС Литви, Латвії та Естонії, як складових частин загальної системи МВС.
Предмет дослідження – організаційно-правові засади діяльності МВС
та органів поліції МВС Литви, Латвії та Естонії, на аналізі яких надано
пропозиції щодо реформування органів внутрішніх справ України та
новоствореної на базі української міліції Національної поліції України.
Методи дослідження. При здійсненні дисертаційного дослідження
використано сукупність методів наукового пізнання, враховуючи визначену
мету та завдання дисертаційного дослідження.
Загальнонауковий діалектичний метод, використаний дисертантом,
сприяє досліджуванню проблеми в єдності юридичної форми і соціального
змісту. Системний аналіз нормативно-правових актів, що регламентує
відповідні суспільні відносини, надає можливість прогнозувати результати
майбутнього реформування діяльності органів внутрішніх справ та відбудови
Національної поліції України (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1).
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Дисертантом

також

застосований

системно-структурний

метод

дослідження організаційно-правової діяльності поліції, в першу чергу, в
галузі

адміністративно-правової

діяльності,

нормативно-правової

та

інформаційної основи цієї діяльності, у взаємодії органів державної влади і
суспільства (підрозділи 1.3, 2.2, 2.3, 3.1).
Можливість
удосконалення

запропонувати

суспільству

пропозиції

щодо

чинного законодавства в сфері охорони громадського

порядку та забезпечення громадської безпеки Національною поліцією
України реалізується через використанням порівняльно-правового методу
дослідження (підрозділи 1.3, 2.3, 3.3).
Використаний дисертантом формально-логічний метод дослідження
дає можливість з’ясувати зміст правових норм, якими регламентується
управлінська діяльність в сфері внутрішньої справ (підрозділи 1.2, 2.1, 2.3).
Соціологічний та статистичний методи, використані дисертантом,
мають на меті узагальнити напрацьовану практики, дають можливість
проаналізувати емпіричну інформацію, що співпадає з темою дисертації
(підрозділи 1.3, 2.3, 3.3).
Історично - правовий метод дослідження, використаний дисертантом
для визначення умов створення Департаменту поліції Литви, Державної
поліції Латвії, Департаменту поліції та прикордонної служби Естонії,
структурної еволюції поліції, її нормативно-правового забезпечення, як і
Міністерств внутрішніх справ, в тому числі, стосовно мети, завдань, функцій
та структури (підрозділи 1.1, 1.2).
Емпіричну базу дисертаційного дослідження складають статистичні
дані, аналітичні матеріали та публіцистика, що пов’язані з діяльністю поліції
Прибалтійських країн, роботи вітчизняних та зарубіжних вчених - правників,
в тому числі, литовських, латвійських та естонських, довідкові матеріали, а
також матеріали, отримані дисертантом в ході особистого спілкування з
працівниками поліції, матеріали експертного опитування, проведеного
дисертантом серед працівників поліції України, що пов’язані з темою

15

дисертаційного дослідження. Дисертантом залучено до опитування як
«експертів» близько 500 працівників поліції України.
Наукова новизна одержаних результатів зумовлена актуальністю
теми дисертації, її змістом та результатами, що були отримані в ході
дослідження.
В дисертаційному дослідженні в перше у вітчизняній юридичній науці
проведено

комплексне

дослідження

організаційно-правових

засад

та

структурної побудови Міністерства внутрішніх справ та органів поліції
Прибалтійських країн (Литви, Латвії, Естонії), чий досвід може бути взятий
як один з базових при побудові Національної поліції України. Дисертант
критично оцінює можливі наслідки втілення в практичну діяльність досвіду
литовської, латвійської, естонської поліції, його позитивні та негативні
сторони, і одночасно заповнює прогалини у знаннях про функціонування
органів поліції зарубіжних держав, в даному випадку, Прибалтійських країн,
що діють в системі МВС.
Наукова

новизна

дисертації

визначається

дослідженням

нових

напрямків розвитку правовідносин у галузі правопорядку, нових шляхів
реформування системи органів, що здійснюють свою діяльність в сфері
внутрішніх справ України. Необхідно визначити, що сферою інтересів
дисертанта

при

проведенні

дисертаційного

дослідження

був

саме

європейській досвід побудови поліцейських сил, що втілений на практиці в
Литовській Республіці, Латвійській Республіці та Естонській Республіці.
Результати

дисертаційного

дослідження

надали

можливість

сформулювати ряд положень, що відповідають критеріям наукової новизни,
мають як теоретичне, так і практичне значення для реформування всієї
правоохоронної системи незалежної України. Зокрема:
вперше:
- дисертантом проведено дослідження організаційно – правових основ
діяльності Міністерств внутрішніх справ та органів поліції МВС Литви,
Латвії та Естонії;
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- визначено основні віхи створення та розвитку поліції Прибалтійських
країн, її місце і роль в суспільстві, в системі органів Міністерств внутрішніх
справ своїх держав;
- визначено мету, завдання, функції поліції Прибалтійських країн,
організаційну структуру, законодавчу основу, на якій базується її діяльність,
правові засади поліцейської служби;
- проаналізовано методи подолання корупції, порушень законності в
поліцейському середовищі, застосовані при формуванні поліції, діяльність
поліції щодо забезпечення конституційних прав та свобод громадин Литви,
Латвії та Естонії;
- проаналізовано діяльність органів поліції МВС Литви, Латвії та
Естонії

в частині охорони громадського порядку та забезпечення

громадської безпеки, профілактики та протидії правопорушенням, зміст,
форми, види і методи адміністративної діяльності поліції;
- визначено стан взаємовідносин поліції з населенням, суспільством,
організаційні

форми

такої

взаємодії,

форми

участі

населення

в

правоохоронній діяльності;
удосконалено:
- теоретичні засади розмежування функцій Міністерства внутрішніх
справ України та Національної поліції України на основі проведеного
порівняльного аналізу діяльності Міністерств внутрішніх справ країн
Прибалтики та їх органів поліції;
- підходи до реформування органів внутрішніх справ України та
новоствореної Національної поліції України при використанні придатного
для України досвіду створення та діяльності поліції Прибалтійських країн;
дістало подальшого розвитку:
- розробка пропозицій, пов’язаних з удосконаленням вітчизняного
законодавства, що регулює правовідносини в сфері внутрішніх справ;
- пропозиції щодо розмежування мети, завдань, функцій, структури
Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України;
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- розробка пропозицій в сфері матеріально-технічного, інформаційного
та науково-експертного забезпечення діяльності поліції;
- пропозиції щодо подолання корупції в правоохоронних органах, в
першу чергу, Національній поліції України, забезпечення дисципліни та
законності в її діяльності, удосконалення дисциплінарної практики;
-

пропозиції

щодо

удосконалення

кадрової

роботи, створення

професійного ядра поліції, забезпечення належних умов праці, соціального
захисту особового складу поліції.
Практичне значення одержаних результатів. Дисертант вважає, що
проведене дослідження в умовах реформування правоохоронної діяльності
отримує важливе теоретичне та практичне значення для науки та практики.
Окремі положення дисертаційного дослідження використані у:
правотворчості
підготовлені

–

пропозиції

за

результатами

по

проведеного

удосконаленню

діючого

дослідження
українського

законодавства для визначення мети, завдань та функцій Міністерства
внутрішніх справ та Національної поліції України, в тому числі, в сфері
адміністративної діяльності поліції (Довідка від 25 травня 2016 року);
науково – дослідній сфері – пропозиції, що здійсненні дисертантом за
результатами свого дослідження, визначають нові шляхи в проведенні
реформ правоохоронної системи, побудови ефективно діючої Національної
поліції України, з врахуванням позитивних факторів, які маються в
діяльності поліції Литви, Латвії та Естонії;
сфері правозастосування – позитивні елементи, що маються в
діяльності поліції Прибалтійських країн, запропоновано використати при
побудові

окремих

структурних

підрозділів

української

поліції

(Акт

впровадження результатів дисертаційного дослідження від 11 травня 2016
року);
навчальному процесі – викладені в дисертаційному дослідженні
положення використовуються при вивчені учбових дисциплін, таких як
«Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ», «Адміністративне
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право»,

«Управління

в

органах

внутрішніх

справ

України»

(Акт

впровадження результатів дисертаційного дослідження від 23 травня 2016
року).
Особистий внесок здобувача в одержані наукових результатів, що
знайшли своє відображення у дисертаційному дослідження, визначається
особистим і самостійним використанням здобувачем останніх досягнень
юридичної науки, а першу чергу, науки адміністративного права та
завдячуючи матеріалам, що отриманої при виконанні своїх службових
обов’язків.
Апробація
дисертаційного

результатів

дисертації.

дослідження

обговорені

Висновки
на

та

результати

засіданні

кафедри

конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права та
суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна» та дістали позитивну оцінку.
Теоретичні та практичні висновки, викладені в роботі, оприлюднені на
наукових та науково-практичних конференціях, в тому числі, міжнародних, а
саме на: Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети розвитку
підприємств

у

ХХІ

столітті»

(12

квітня

2016р.,

Кіровоград);

Міжуніверситетській науково-практичній online – конференції «Актуальні
проблеми економіки фінансів» (16 грудня 2015р., Кіровоград).
Публікації. Основні теоретичні висновки та практичні рекомендації,
що містяться в дисертації, висвітлено в 5 публікаціях у фахових виданнях, а
також у 2 тезах доповідей до Міжнародної та міжуніверситетської науково –
практичних конференцій.
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Розділ 1
Управління в сфері внутрішніх справ як складова частина забезпечення
правопорядку та законності Литовської Республіки, Латвійської
Республіки, Естонської Республіки
1.4.

Органи державної влади та управління Литви, Латвії та Естонії, на
які покладено забезпечення законності та правопорядку в державі
Литовська Республіка, Литва (лит. - Lietuvos Respublika, Lietuva) є

державою в Північній Європі, одна з трьох країн Балтії, що розташовані на
східному узбережжі Балтійського моря. Територія країни складає 65300 кв.
кілометри. Литва має спільні кордони з Латвійською Республікою, Польщею
Російською Федерацією, Білоруссю. Столиця Литовської Республіки – місто
Вільнюс. Литва поділена на 10

повітів, що

утворюють території

самоврядувань (лит. savivaldybė) 9 міст і 43 районів, а також ще знову
утворених 8 самоврядувань. Самоврядування поділяються на територіальні
об’єднання - староства (лит. seniūnija). На 2012 рік населення Литви складало
3 525 761 осіб, основна частина якого - 66 відсотка зосереджено в містах, з
них віком до 14 років – 16,1 відсоток населення, від 15 до 64 років – 68,7
відсотків населення, понад 65 років – 15,2 відсотка населення. Міграційне
сальдо складає - 0,71 особи на 1000 чоловік населення [1].
Литовська Республіка має моноетнічне населення, що виключає
виникнення конфліктів на національному, етнічному ґрунті. Корінним
населенням держави є литовці (литвини), які складають за даними перепису
83,45 відсотки всього населення. Біля одного мільйону литовців проживають
за межами Литовської Республіки. Національні меншини - це поляки, які
складають 6,74 відсотки, росіяни – 6,31 відсотки, білоруси – 1, 23 відсотка,
українці – 0,65 відсотка. Відображенням цього є релігійний склад населення:
близько 80 відсотків віруючих є католики, 10 відсотків - лютерани, 4,07
відсотка – православні, інші – вважають себе атеїстами [2].
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Латвійська Республіка, Латвія (лат. - Latvijas Republika, Latvija)
розташована

на

сході

Балтійського

моря

та

на

північному

сході

Європейського Союзу, межує з Литвою, Естонією, Білоруссю та Російською
Федерацією. Столиця Латвійської Республіки – місто Рига. Латвія
поділяється на краї, 9 міст республіканського підпорядкування та волості. На
2011 рік населення Латвії складало 2067877 осіб, з них латиші складають
59,09 відсотків всього населення, росіяни – 28,30 відсотків, білоруси – 3,7
відсотків, українці – 2,5 відсотка, поляки – 2,4 відсотка. Більшість громадян
Латвії є парафіянами лютеранської та католицької церкви, значну вагу має
православна церква за рахунок російськомовного населення [3].
Естонська Республіка, Естонія (ест. - Eesti Vabariik, Eesti) є однією з
найменших держав Європи. Вона знаходиться у Північній Європі, межує з
Латвією та Російською Федерацією. Столиця Естонії – місто Таллінн. Естонія
поділяється на 15 повітів. Населення країни станом на 1 січня 2016 року
складало 1311759 осіб, з яких естонці складають 68,7 відсотка всього
населення, росіяни – 24,8 відсотка, українці – 1,7 відсотка, білоруси – 1
відсоток, інші – 3,8 відсотка. Основні церкви – лютеранська та православна
[4].
В 1990 році Литва, 1991 році Латвія та Естонія стали незалежними
державами. 6 вересня 1991 року їх незалежність визнало керівництво СРСР
[5]. З 1991 року Литовська, Латвійська та Естонська Республіки стали
членами Організаціє Об’єднаних Націй [6], з 1993-1995 роках вони стали
членами Ради Європи [7], а з 2004 року – членами Європейського Союзу [8]
та НАТО [9].
Литва, Латвія та Естонія розвивалися приблизно на одному рівні. Так,
валовий національний дохід Литовської Республіки за поточним курсом
валют на 2014 р. складав 46,1 млрд. доларів США, на душу населення –
16591 доларів США, при цьому рівень безробіття, за даними Департаменту
статистики Литовської Республіки складав 15,4 відсотків. Натомість рівень
безробіття в Латвії складав 15,0 відсотка, а в Естонії - 13,6 відсотків [10].
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Проведенні в Прибалтійських країнах реформи повністю узгоджуються
з вимогами Європейського Союзу і дали позитивні результати для
подальшого розвитку цих держав. Успішні реформи були проведені в
економіці, суспільному життя, правоохоронній галузі, в тому числі, сфері
внутрішніх справ, що відобразилося в створенні нових органів поліції.
В 2014 році керівництвом української держави також взятий курс на
здійснення корінних реформ у всіх сферах громадського життя. При
розгортанні реформ в сфері економіки та соціальної політики стало
очевидним неможливість їх проведення без глобального реформування всієї
правоохоронної системи та системи судочинства. Проблема не тільки в тому,
що правоохоронна система стала вкрай неефективною, а, насамперед, в тому,
що весь суспільний механізм уражений корупцією, корупція проникла у всі
сфери життя, стала невід’ємною частиною свідомості, а правоохоронна
система діє не в інтересах всього суспільства, а окремих політичних,
олігархічних груп і навіть злочинних угрупувань. Реформування, насамперед
правоохоронної системи, поставило питання про відсутність чіткого
уявлення щодо напрямку, характеру цих реформ та шляхів їх здійснення. В
зв’язку з чим особливого значення набуває отримані наукові знання як
вітчизняних (радянських, українських), так і закордонних вчених, а також
практичний досвід окремих країн щодо функціонування правоохоронної
системи.

Створення

нової

системи

в

сфері

внутрішньої

безпеки,

удосконалення системи управління в органах, які забезпечують захист
суспільства, прав та свобод громадян, напряму пов’язано з використанням
досягнень зарубіжної поліцейської науки та практики, тому що, як
виявилося, за роки незалежності ми самостійно не змогли здійснити
необхідні перетворення в цій галузі.
Вважаємо, що не тільки і не стільки відсутність необхідних ідей
заважало нам протягом більше 20 років провести кардинальні зміни в сфері
внутрішніх справ, а в першу чергу, відсутність політичної волі і необхідної
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команди реформаторів, які б взяли на себе тягар проведення вкрай
непопулярних реформ, і найголовніше, не були залежними від корупції.
При вирішенні питання щодо проведення дисертаційного дослідження,
пов’язаного з отриманням необхідних знань та досвіду, який знадобиться в
ході проведення реформ внутрішніх справ, дисертант визначив, що
дослідженню підлягають в першу чергу нормативно-правові акти Литовської
Республіки, а також Латвійської та Естонської Республік, що визначають їх
статус держав, що увійшла до європейської сім’ї народів, у тому числі акти
парламентів, урядів, а також нормативно-правові акти, що регламентують
діяльність Міністерств внутрішніх справ та органів поліції.
Автором також використані довідники, що стосуються зазначених
держав, їх правоохоронних систем, монографії, наукові статті, матеріали, що
відкрито опубліковані в засобах масової інформації, а також використана
інформація, що отримана дисертантом в ході спілкування з представниками
поліції Литви та інших держав, з працівниками державних та недержавних
установ як України, так і зарубіжних країн. Дослідженні та проаналізовані
матеріали дають можливість зробити певні висновки про наявність спільних
рис у функціонуванні правоохоронних систем України та Прибалтійських
країн, а також у наявності суттєвих відмінностей в діяльності цих систем, що
ставить питання про можливість використання наукового потенціалу та
практичного досвіду цих держав в цілях реформування вітчизняної
правоохоронної системи. Ми розраховуємо, що результатом глобальних
перетворень

в

системі

охорони

громадського

порядку

та

протидії

злочинності на базі вітчизняного та зарубіжного досвіду буде отриманий
ефективно діючий, вільний від корупції, справді наближений до населення
«потужний механізм забезпечення внутрішньої безпеки» [11, С. 53].
Дуже вірно зазначив відомий спеціаліст в галузі адміністративного
права Атаманчук Г.В., що розвиток будь-якого суспільства можливий лише
при врахуванні власних «традицій і звичаїв, поглядів та установок, ідеалів та
цінностей» [12, С. 18].
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Всі реформи, які керівництво української держави намагалося провести
раніше, ігнорували внутрішні потреби населення та існуючі традиції. Для
нас це означає, що при розробці будь-яких програм проведення реформ, в
тому числі, органів внутрішніх справ, не можна забувати про такі поняття як
«менталітет», «ментальність», не враховувати наші українські традиції при
впровадженні зарубіжного досвіду, для того, що б набутий, на наш погляд
позитивний досвід інших країн, не суперечив нашому розумінню суспільного
життя. Водночас, можливість прийняти до уваги найкращих зразків світового
досвіду визначається науковцями «важливим фактором розвитку органів
внутрішніх

справ

як

професійного,

ефективного,

стабільного

та

авторитетного органу державної влади» [13, С. 5].
Українська адміністративна наука ніколи не заперечувала можливість
використовувати поряд з набутим за багато десятиліть власним досвідом,
досвід розвинутих країн світу для реформування правоохоронної системи,
для удосконалення діяльності держави в сфері внутрішніх справ, але на
першому місці, все ж таки повинні бути здобутки власної науки та практики.
Українська адміністративна наука не зупинялась в пошуках найбільш
придатної для нашого суспільства моделі побудови правоохоронної системи,
не відкидаючи будь-який позитивний зарубіжний досвід. Інший бік проблеми
полягає в тому, що так звана «політична еліта», яка в той чи інший період
здійснювала політичне керівництво в державі, не цікавилась ні розробками
вітчизняних вчених, ні пропонованими ними елементами зарубіжного
досвіду. Про це свідчить відсутність серйозних заходів (конференцій,
круглих столів тощо), на яких би могли сформулювати свої ідеї, висловити
свої думки та пропозиції науковці та практики та донести їх до суспільства.
В сучасній Україні створилися сприятливі умови для сприйняття
реформ, підтримується позитивне відношення до використання чужого
досвіду, в тому числі, поліції зарубіжних держав, і в першу чергу, що діють в
демократичних правових суспільствах. В цьому плані, дисертант не
виключає можливість того, що українськими реформаторами органів
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внутрішніх справ може бути використаний досвід литовських, латвійських та
естонських органів поліції, як держав, що є повноправними членами
Європейського Союзу. В цілях реформування сфери внутрішніх справ,
створення нової української поліції досвід країн Прибалтики є актуальним в
силу того, що діяльність органів поліції цих країн є прикладом успішного
перетворення «карального» органу в демократичний орган правопорядку,
який користується підтримкою і довірою суспільства, що визнається
спеціалістами та експертами. На відрізнення, скажімо, від Грузії, де реформи
були проведені швидко і достатньо жорстко, реформи в сфері внутрішніх
справ країн Прибалтики проводилися протягом певного часу, без проведення
люстрації та серйозних потрясінь.
Литва, Латвія та Естонія як і Україна входила до складу СРСР, а їхня
міліція, як і українська міліція, входила до складу Міністерства внутрішніх
справ СРСР, тобто в єдину правоохоронну систему. Вони мали спільні
завдання, функції та однакову організаційну структуру, були воєнізованими
органами виконавчої влади, організаціями з однаковими форменим одягом,
званнями та іншою атрибутикою. Отримання незалежності призвело до того,
що кожна країни, в тому числі й Україна, пішли своїм шляхом в розбудові
власних держав, обрали свій напрям створення власної правоохоронної
системи. Логічно, що Литовська, Латвійська та Естонська Республіки, які
завжди тяжіли до Європи і вважали себе її часткою, взяли на озброєння іншу
від України систему і навіть ідеологію правоохоронної діяльності. В основу
цієї ідеї покладена думка про те, що поліцейська діяльність може стати в
демократичному правовому суспільстві одним з видів наданням своєрідних
правоохоронних «послуг» населенню, залишивши історії ідею створення
нового карально-репресивного апарату.
За двадцять п’ять років незалежності прибалтійські правоохоронні
органи пройшли значний шлях, який призвів до суттєвих докорінних змін,
які є, як ми ще раз стверджуємо, достатньо успішними для того, щоб бути
дослідженими, а в разі можливості, з врахуванням тенденцій розвитку
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українського

суспільства,

і

використані

при

реформуванні

органів

внутрішніх справ та створенні нової української поліції. Необхідно ще раз
звернути увагу на ті обставини, що на відрізнення від Грузії, де такі реформи
були проведені дуже швидко, рішуче, іноді болюче і в дуже стислі строки,
реформи поліцейських систем Литви, Латвії та Естонії здійснювалися
протягом значного часу.
Умовно можна виділити на три періоди побудови правоохоронної
системи в Прибалтійських Республіках: перший період розпочався ще на
етапі створення незалежної литовської держави, другий – на етапі підготовки
до вступу в Європейський Союз, третій – в період функціонування в складі
єдиної Європейської сім’ї.
Досвід цих держав свідчить, що прагнення України стати частиною
Європейського простору повинно реалізовуватися через реформування всіх
сторін життя, в тому числі, в сфері внутрішніх справ: спочатку проводяться
необхідні реформи і лише потім ми отримуємо членство в ЄС, а не навпаки,
як думає значна частина суспільства – спочатку нас приймають в
європейську сім’ю, а потім ми реформуємося. Саме таке викривлене
відношення до членства в Євросоюзі викликає внутрішніх конфлікт в
українському суспільстві. В разі виявлення позитивних елементів, ми маємо
запровадити їх в своїх реформах. Протягом післявоєнних десятиліть в наших
країнах існувала єдина система правоохоронних органів, а в подальшому
наші країни підтримували тісні зв’язки в сфері правоохоронної діяльності,
укладаючи двосторонні договори.
Так, між Україною та Литовською Республікою був укладений Договір
про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних
справах від 7 липня 1993 року, який ратифікований Верховною Радою
України 17 грудня 1993 року, що свідчить про взаємне тяжіння наших країн
до спільної праці, у тому числі в сфері правопорядку і внутрішніх справ [14,
C. 916-942]. Аналогічний договір був укладений між Україною та
Естонською Республікою 15 лютого 1995 року [14, С. 1020-1045].
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Про взаємну довіру і бажання продовжувати плідне співробітництво
свідчать норми Договору. Так, у відповідності до ч. 1 ст. 1 Договору,
«громадяни однієї Договірної Сторони користуються на території іншої
Договірної Сторони щодо своїх особистих та майнових прав таким же
правовим захистом, я і її громадяни» [14, С. 916].
Окрім того, з метою практичного втілення договірних відносин, в
окремих напрямках правоохоронної діяльності були укладені двосторонні
нормативно-правові акти на рівні урядів двох країн, наприклад, Угода про
співробітництво в боротьбі із злочинністю та міжнародним тероризмом між
Урядом Литовської Республіки та Кабінетом Міністрів України від 12 квітня
2007 року [15]. Аналогічні угоди були укладені також з урядом Латвійської
(2007) [16] та Естонської Республік (1992) [17].
Разом з тим, роздільний розвиток наших країн призвів до того, що
кожна держави розвивалася у свій спосіб та за своїми історичними
традиціями, в тому числі в сфері внутрішніх справ, а тому сталося так, що
питання

реформування,

розвитку

та

діяльності

поліції

Литовської,

Латвійської та Естонської Республік за останні десятиліття після набуття
ними незалежності, в український юридичній науці залишилися, практично,
поза увагою, недостатньо дослідженими і маловідомими. Враховуючи
історичні особливості діяльності правоохоронних органів наших країн за
останніх двадцять п’ять років та збереження однакових елементів в
організації діяльності та структурі (наприклад, централізацію поліцейської
діяльності), необхідно зазначити, що при виявленні позитивних елементів в
функціонуванні поліції Прибалтійських країн, це спрощує можливість їх
використання в українській практиці, як в правовому, так і організаційноструктурному плані. На думку дисертанта, використовуючи наукові методи
дослідження, є можливість сформулювати пропозиції щодо подальшого
розвитку правоохоронної системи України, запропонувати також пропозиції
в частині підготовки нормативно-правових актів, що будуть врегульовувати
діяльність Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України, а
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також запропонувати організаційні заходи для створення ефективного
механізму забезпечення охорони громадського порядку, громадської безпеки
та протидії правопорушенням в будь-яких їх формах.
Розпочати дослідження питань створення та функціонування поліції
цих країн необхідно з наукового визначенням понять: «управління»,
«державне управління», «механізм держави», «сфера (галузь) державного
управління», «національна безпека», «внутрішня безпека», «сфера (галузь)
внутрішніх справ», «управління в сфері внутрішніх справ», враховуючи ті
обставини, що поліція діє в соціальній системі, де велике значення має
управління.
Аналіз литовського, латвійського та естонського законодавства та
сучасної наукової літератури свідчить про те, що основна увага приділяється
розробці практичних заходів реформування сфери внутрішніх справ, і в
меншій мірі питанням наукового обґрунтування тих чи інших понять.
Натомість,

адміністративне

право,

як

галузь

українського

права,

характеризується тим, що виступає регулятором суспільних відносин, які
складаються в сфері державного управління. Термін «адміністративний» у
перекладі

з

латинської

означає

«управлінський»,

а

тому

поняття

«адміністративне право» необхідно трактувати як «управлінське право».
Термін «управління» в буквальному розумінні означає діяльність з
керівництва чимось [18, С. 27-28].
Є цілком зрозумілим та обставина, що поліція будь-якої держави діє в
суспільстві не самостійно, а як складова частина цього суспільства, і сама
поліція складається з окремих елементів – органів, підрозділів, пов’язаних
між собою єдиною метою та спільними завданнями, в зв’язку з чим для
поліції є надто важливим налагодження дієвої системи управління, а тому
визначення поняття «управління» є суттєвим як в науковому, так і
практичному плані. Діяльність, яку ми називаємо «управління» необхідна для
нормального існування та розвитку будь-якої системи: біологічної, технічної,
економічної та соціальної [19].
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Так, у свідомості західних дослідників, поняття «управління виступає
як особливий вид діяльності, що «перетворює неорганізований натовп в
ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу. Управління як таке є
стимулюючим елементом соціальних змін і прикладом значних соціальних
перемін» [20, С. 18 ]. В українській науковій літературі є декілька визначень
сутності поняття «управління». Найчастіше під «управлінням» розуміють
діяльність, що спрямовує і регулює суспільні відносини, сукупність приладів
і механізмів, за допомогою яких приводять в рух машини, підрозділи в
системі установи, вид синтаксичної залежності тощо [18, С. 28].
У най більш узагальненому вигляді під «управлінням» необхідно
розуміти діяльність суб’єкта, що знаходить свій вияв у цілеспрямованому,
організуючому впливі на об’єкт управління, що має за мету приведення
об’єкту впливу у бажаний для суб’єкта стан [18, С. 28].
Вважається, що управління, як вид діяльності – це загальна функція
складних організованих систем на досягнення належного стану в самій
системі та і навколишньому середовище. З практичної точки зору для нас
дуже важливим є питання, яким чином в правоохоронній системі Литовської,
Латвійської та Естонської Республік здійснюється управління, що забезпечує
злагодженість та ефективність діяльності органів виконавчої влади, що діють
в рамках цієї системи, і в першу чергу, поліції.
Проведення реформи української міліції (поліції) призвело до
створення нових поліцейських органів та нових підрозділів поліції таких як,
наприклад, Департамент патрульної поліції, що діє як самостійний
структурний підрозділ. В українській міліції завжди були питання щодо
належної взаємодії різних підрозділів, наприклад, оперативних і слідчих
підрозділів, оперативних підрозділів і служби дільничних інспекторів міліції
тощо. З цього приводу МВС України приймалося значна кількість наказів,
що свідчить про те, що питання взаємодії завжди було проблематичним і не
находило свого вирішення в зв’язку з відсутністю «логіки» управління та
низьким рівнем діяльності, яку ми називаємо «управління».

29

Над вирішенням питання забезпечення науково обґрунтованого та
ефективного управління органами внутрішніх справ працювали українські
вчені – адміністративісти, про що свідчить, наприклад, фундаментальна
праця професора Плішкіна В.М. «Теорія управління внутрішніх справ» [21].
Як ми бачимо, поняття «управління» тісно пов’язано з такими
поняттями як «мета управління», тобто досягнення очікуваного характеру
поведінки об’єкту управління; «об’єкт управління», станом якого потрібно
управляти; «система управління», що складається з «об’єкта управління» та
«керуючої системи». Вихідним, тобто початковим пунктом управлінської
діяльності є формування і вибір цілей, кінцевим – їхнє досягнення. Риси,
властиві усім видам управління, можна об’єднати в дві групи: статистичні
(властиві формі і структурі управління) і динамічні (властиві процесу
управління) [22].
В сучасній Україні все частіше поряд з поняттям «управління»
використовується поняття «менеджмент» («management»), який на Заході
розглядається

як

«сукупність

функцій,

орієнтованих

на

ефективне

використання людських та фінансових ресурсів із метою досягнення цілей
організації» [23]. Менеджмент також розглядається як «спосіб і манера
спілкування з людьми, влада та мистецтво управління, особливого роду
вмілість і адміністративні навички, орган управління з відповідними
адміністративними навичкам» [24, С. 106].
Відхід від каральної діяльності поліцейських органів і перехід до
функцій надання своєрідних «послуг» населенню, дає можливість нам
сприйняти поняття «менеджмент», враховуючи діяльність української
поліції. В сучасних поліцейських системах давно змінили методи впливу
керівника на підлеглого працівника. Більш важливими для них є
застосування методів ефективного використання фінансових ресурсів, в тому
числі, матеріальні стимулювання добросовісної праці; обґрунтованого
розміщення поліцейських сил; вміння здійснити належний підбір кадрового
складу поліції, знайти саме тих осіб, які будуть чесно та бездоганно
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виконувати свої професійні обов’язки, враховуючи їхні індивідуальні
особливості та здібності. Досвід іноземних правоохоронних органів свідчить
про те, що одного бажання працівника належним чином виконувати свої
посадові обов’язки є недостатнім для ефективної роботи всієї системи.
Намагання працівника повинні бути підкріплені належним матеріальним
стимулюванням його роботи, і що не менш є важливим, фінансовим
забезпечення службової діяльності, матеріально-технічними ресурсами, що
знімає питання зловживання службовими обов’язками задля отримання
ресурсів на професійну діяльність.
Аналізуючи реформи, проведені в поліції країн Прибалтики, необхідно
звернути увагу на те, що перед керівниками та працівниками поліції цих
країн взагалі не ставиться в обов’язок «добувати» фінансові та матеріальні
ресурси для забезпечення систематичної діяльності поліції. Будь-які дії
такого характеру розцінюються як прояви корупції. Натомість, значну
частину проблем забезпечення підрозділів української міліції / поліції
покладалася і продовжує покладатися на керівників структурних підрозділів,
що не може не призвести до зловживання службовим становищем та
вчиненням корупційних діянь [25].
У випадках, коли в управлінні приймає участь людина, виникають
правовідносини соціального управління, як одного з видів вольової
діяльності людини. Під «соціальним управлінням» дослідники проблем
«управління» розуміють один із видів вольової діяльності людини, що
виражається у «цілеспрямованому й організуючому впливі, здійснюваному з
метою забезпечення узгодженості й впорядкованості спільних дій людей та їх
колективів в інтересах ефективного розв'язання завдань, що стоять перед
ними» [26]. Зрозуміло, що соціальне управління може здійснюватись однією
людиною і/або колективом людей. Соціальне управління здійснюється в
сфері економіки, соціально-політичній, духовній сферах тощо.
На думку одного з провідних українських фахівців в галузі
адміністративного права Битяка Ю.П., найбільш послідовне врахування всіх
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характеристик соціального управління знаходить свій вияв у його поділі на
два основних види - це державне управління, де суб'єктом виступає держава
в особі відповідних структур; а також громадське управління, де суб'єктами є
недержавні утворення [27]. Громадське управління, як правило, не
підкріплюється примусовою силою держави в обсязі, характерному для
державного управління. Діяльність основної маси недержавних організацій
має головним чином морально-організаційний характер [28].
«У

вітчизняній

і

зарубіжній

юридичній

літературі

немає

загальновизнаного поняття державного управління, - зазначає Битяк Ю.П., що пов’язано з різними підходами до розв’язання цього важливого питання.
Державне управління тлумачать з погляду змісту, сутності, форм, яких воно
набуває і в яких функціонує, відмежування від інших форм (видів) державної
діяльності (законодавчої, судової)» [27].
Праці українських та зарубіжних учених В.Б. Авер'янова, Г.В.
Атаманчука, Ю.П. Битяка, Є.В. Додіна, Б. Гурне, В.М. Князева, Л.Т.
Кривенко, Н.Р. Нижник, М.П. Орзіха, В.М. Селиванова, В.В. Цвєткова, В.М.
Шаповал та інших присвячені дослідженням саме теоретичних аспектів
проблем державного управління. Термін «державне управління» широко
застосовується як у вітчизняній, так і в зарубіжній юридичній літературі, але
до

теперішнього

часу,

як

зазначається,

«не

вироблено

сталого

й

загальновизнаного поняття державного управління. Одні його трактують з
погляду суті, реального змісту, інші - форм, яких воно набуває і в яких
функціонує» [29].
На

думку

найпоширенішим

Битяка
є

Ю.П.,

визначення

в

адміністративно-правовій

поняття

«державне

науці

управління»

як

«самостійного виду державної діяльності, що має організуючий, виконавчорозпорядчий, підзаконний характер, особливої групи державний осіб
(посадових осіб) щодо практичної реалізації функцій і завдань держави в
процесі

повсякденного

й

безпосереднього

керівництва

економічним,

соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом» [27].
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Плішкін В.М. визначає поняття «державне управління», як «сукупність
цілеспрямованих впливів органів державної влади, які справляються ними у
рамках відповідної компетенції на певних осіб, соціальні системи, а також
весь соціальний організм в цілому» [21, C. 21]. На думку Колпакова В.К.
державне управління виступає в двох формах: правової та не правової [28, C.
212-213]. В першому випадку, мається на увазі видання правових актів та
здійснення юридично значущих дій, а в другому випадку – організаційні дії
та матеріально технічні операції, як на це також вказують українські вчені
Битяк Ю.П. та Зуй В.В. [30, C. 92]. Державне управління – це складова
політичного управління, яке одночасно поєднує політичні та адміністративні
засоби. [31, С. 100].
При різних формулюваннях поняття «державне управління», більшість
науковців вважають, що управлінська діяльність несе на собі виконавчорозпорядчий, організуючий характер та пов’язано з виконанням завдань та
функцій держави. Державне управління, в будь-якій державі, здійснюється
спеціальним апаратом держави, в якому на платній основі працюють
державні службовці. Діяльність такого апарату має юридично-владний
характер і забезпечується примусовою силою держави. Суб'єкти державного
управління виступають від імені держави. Рішення, які приймаються у
рамках цієї системи, обов'язкові для всіх учасників суспільних відносин, у
тому числі й для недержавних організацій та формувань.
Державне управління реалізується через механізм держави. Питаннями
дослідження поняття «механізм держави» присвятили свої праці такі відомі
вчені, як В.А. Власов, М.К. Іскаков, Ю.М. Козлов, В.В. Копєйчиков, В.М.
Сирих, Л.І. Спірідонов.
Так, Спірідонов Л.І., як і Сирих В.М. підходили до визначення поняття
«механізм держави» з точки зору системи державних органів, «під
посередництвом якої здійснюється державна влада та реалізація її функцій»,
як «сукупність державних органів, які здійснюють державну владу та
забезпечують реалізацію державних функцій» [32].

33

Досліджуючи

поняття

«механізм

держави»,

Іскаков

М.К.,

з

врахуванням його реалізації ще в часи СРСР, розрізняв поняття «механізм
держави» в широкому та вузькому сенсі. В широкому сенсі механізм
держави, на його думку, це «вся політична система суспільства», натомість у
вузькому сенсі – це «апарат державної влади» [33]. Копєйчиков В.В.,
досліджуючи також радянську систему державного управління, прийшов до
висновку, що «механізм держави включає в себе всю систему радянських
державних організацій», долучаючи до поняття «механізм держави» як
державні органи, так і державні установи та державні підприємства [34].
Узагальнюючи погляди дослідників, необхідно зазначити, що під
поняттям

«механізм

держави»

розуміють

систему

установ,

підприємств, органів державної влади та інших державних організацій, за
посередництвом яких здійснюються функції держави. Механізм держави має
свої

ознаки,

до

яких

необхідно

віднести:

а)

наявність

системи

взаємозалежних, взаємодіючих, ієрархічно підпорядкованих органів і
установ, підприємств, організацій; б) наявність групи осіб, відмінною рисою
яких є керування суспільством на професійній основі; в) наявність
можливості реалізації завдань і функцій держави як організаційними,
фінансовими коштами, так і примусовими коштами, матеріальними
знаряддями примуса; г) наявність у кожного з державних органів і
підприємств, установ, організацій своєї компетенції як правової основи їхньої
діяльності. У структурі механізму держави розрізняють: а) державні органи;
б) державні підприємства, установи, організації [35].
Наукове визначення поняття «механізм держави», його ознаки та
структура є важливим для нашого дослідження, що надає можливість вести
мову про складові елементи механізму держави щодо Литовської Республіки
інших визначених нами країн, до складу якого необхідно віднести всю
сукупність органів, установ

і підприємств, за участю яких здійснюється

функції держави, що визначені Конституціями цих держав. Зазначені
визначення дають можливість визначити роль держави в регулюванні
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відносин в сфері внутрішніх справ, участь окремих елементів механізму
держави в забезпеченні правопорядку та внутрішньої безпеки.
Враховуючі, що правоохоронні органи Прибалтійських Республік, в
тому числі, Департамент поліції МВС Литви, Державна поліції Латвії,
Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії здійснюють заходи по
забезпеченню

громадського

порядку,

громадської

безпеки,

протидії

правопорушенням, що впливає на стан внутрішньої безпеки, виникає питання
щодо визначення самого поняття «безпека». В українській правовій науці під
поняттям «безпека» розуміють стан складної системи, коли дія зовнішніх та
внутрішніх факторів не призводить до її неможливості або погіршення
функціонування та розвитку [36, С. 90-98]. В законодавстві України поняття
«безпека» визначається, як «такі умови, в яких перебуває складна система,
коли дія зовнішніх факторитетів і внутрішніх чинників не призводить до
процесів, що вважаються негативними по відношенню до даної складної
системи у відповідності до наявних, на даному етапі, потреб, знань та
уявлень» [37].
В Литовській Республіці поняття «безпека» визначається як стан
захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від
внутрішніх та зовнішніх загроз [38]. Це визначення носить більш практичних
характер і дає можливість формулювати норми права, що регламентують
питання забезпечення безпеки з урахуванням інтересів суспільства в цілому.
Аналогічні

підходи

відслідковуються

в

Латвійській

та

Естонській

Республіках. До загальних об’єктів безпеки слід віднести: особу, її права та
свободи, суспільство з його матеріальними та духовними потребами, державу
та її конституційний лад, державний суверенітет та територіальну цілісність.
Складовою частиною поняття «безпека» є поняття «національна безпека
держави». Під поняттям «національна безпека держави», у визначені
українського науковця В.А. Ліпкана, розуміють «захищеність життєво
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої
забезпечуються

сталий

розвиток

суспільства,

своєчасне

виявлення,
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запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним
інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією,
прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я,
освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного
розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки,
соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального
господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових
ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики,
торгівлі

та

підприємницької

діяльності,

ринку

банківських

послуг,

інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної
політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського
господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних технологій, енергетики
та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання
надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і
навколишнього природного середовища та інших сферах державного
управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних
або реальних загроз національним інтересам» [39].
Національна

безпека

реалізується

в

сукупності

політичних,

економічних, соціальних, військових, дипломатичних, правових та інших
заходів, що мають на меті захист конституційного устрою, незалежності,
територіальної цілісності, прав та свобод громадян тощо. У питанні безпеки
важливим є питання загроз, які виникають у зв’язку із забезпеченням
безпеки, що визначається як сукупність факторів, що створюють небезпеку
для життєво важливих інтересів держави, суспільства та населення.
Визначення «національна безпека» повністю відповідає розумінню суті
національної безпеки, як складової частини поняття «безпека», що існує в
Литовській, Латвійській та Естонській Республіці, про свідчать нормативноправові акти прийняті парламентами цих країн. Національна безпека
розглядається як одна з найважливіших умов розвитку демократичного
суспільства.
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Так, відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону Литовської Республіки «Про засади
національної безпеки» від 19 грудня 1996 № VIII-49 (з останніми поправками
від 12 листопада 2009 року № XI-480), забезпечення національної безпеки
повинно означати створення умов для вільного та демократичного розвитку
нації і держави, захист та оборону незалежності Держави Литви,
територіальної цілісності і конституційного порядку [40]. Як визначається в
ч. 3 ст. 1 зазначеного Закону, система національної безпеки Литви повинна
включати сукупність основних нормативно-правових актів, принципів і
напрямів діяльності держави і громадян, схвалених з цією метою документів
про членство в Європейському Союзі і Трансатлантичному альянсі, законів
та інших правових актів, інститутів, установлених Державою в цих цілях,
принципів їх діяльності та взаємодії [40].
В цій нормі є важливим посилання до норм Європейського Союзу, як
орієнтир у всій діяльності Литви, направленої на забезпечення як безпеки
своєї країни, так і загальної європейської безпеки, є усвідомлення того, що
лише діючі в загальній системі безпеки, орієнтуючись на загальні цінності,
можливо мати надійну власну систему безпеки. З врахуванням загально
європейських тенденцій, був прийнятий Закон Латвійської Республіки «Про
утвердження державної безпеки» [41]

та аналогічний закон «Про

національну безпеку» Естонської Республіки [42].
Одним з видів національної безпеки, її складовою частиною є
внутрішня безпека, що полягає в забезпеченні безпечного існування
суспільства, захист інтересів держави, суспільства та окремих громадян від
протиправних посягань.
З метою консолідації суспільства на захист національної, в тому числі,
внутрішньої

безпеки,

перед

державою

ставиться

завдання

захисту

довгострокових життєвих інтересів нації з одночасним твердженням про те,
що

етнічні

співтовариства

громадянського суспільства.

повинні

бути

невід’ємною

частиною
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Важливою частиною забезпечення внутрішньої безпеки є поняття
«сфера внутрішніх справ» та «управління внутрішніми справами». При
визначенні поняття «сфера внутрішніх справ» необхідно брати до уваги
правову регламентацію закріплення за відповідними органами внутрішніх
справ та їх підрозділами завдань і функцій зовнішнього впливу. Сфера
внутрішніх справ охоплює цілу низку видів діяльності, які в цілому
спрямовані не на протидію правопорушенням, а на попередження
правопорушень, насамперед, злочинів, наприклад, облік та реєстрація
вогнепальної зброї, автомототранспортних засобів, технічний нагляд за ними
тощо.
Внутрішня безпека напряму пов’язана безпосередньо зі сферою
(галуззю) внутрішніх справ. Сфера (галузь) внутрішніх справ - це перш за
все, система суспільних відносин. Їх обов'язковим суб'єктом є орган
внутрішніх справ, його підрозділ, установа або окремий службовець [43, С.
370]. Такий підхід, що визначений в українській адміністративній науці,
повністю узгоджується з позицією литовських правників, що знайшло своє
відображення в чинному законодавстві, яке визначає місце поліції в
суспільстві.
Так, за ст. 2 Закону Литовської Республіки «Про засади національної
безпеки», до інститутів, що забезпечують національну безпеку відноситься
Департамент поліції МВС Литви. В Додатку до Закону Литви «Про засади
національної безпеки», включений розділ 4 «Основні принципи внутрішньої
політики

Литви, направленої на забезпечення національної безпеки

(політика, що забезпечує внутрішню безпеку)», який визначає, що держава
зобов’язана гарантувати населенню безпеку та громадський порядок,
забезпечувати боротьбу з тероризмом та організаціями, що здійснюють
терористичну діяльність, використовуючи територію Литви [40].
Як зазначається в цьому документові, «боротьба зі злочинністю та
забезпечення громадського порядку, а також особиста безпека в межах
Держави повинна бути одним із пріоритетів забезпечення національної
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безпеки країни. Держава повинна об’єднати зусилля для ефективної боротьби
зі злочинністю, особливо з організованою злочинністю, тіньовим бізнесом,
корупцією і наркоманією, таким чином, забезпечуючи внутрішню безпеку
країни. Необхідно укріпляти діяльність правоохоронних інститутів в
розкритті та розслідування кримінальних проявів та створювати нові моделі
системи контролю і попередження кримінальних проявів» [40].
В сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яка є частиною заходів
по забезпеченню внутрішньої безпеки, Закон визначає обов’язок державних
інститутів «здійснювати ефективні заходи для забезпечення безпеки
дорожнього руху і гарантувати фінансування заходів, розробку необхідного
законодавства, організацію і координацію діяльності державних інститутів та
окремих осіб, а також комплексні міри, направлені на зменшення кількості
аварій» [40].
Поняття

«управління

внутрішніми

справами»

визначається

як

«діяльність компетентних органів держави по забезпеченню охорони
громадського порядку і громадської безпеки, охорони власності, особи, прав і
законних

інтересів громадян,

захисту їх

від

злочинних

та

інших

протиправних посягань, а також створення нормальних умов для діяльності
державних і громадських організацій, праці і відпочинку громадян» [27]
Враховуючи, що внутрішня безпека є частиною національної безпеки,
її невід’ємною складовою, стає зрозумілим, що відсутність позитивних
результатів у проведенні реформ в Україні призводить до руйнації самої
держави, масового порушення прав громадян, і як можливий негативний для
українського суспільства наслідок – втрата незалежності та територій, що
підтверджують події в Донецькій та Луганській областях, окупація
Автономної Республіки Крим.
Таким чином, для розуміння місця поліції в системі державних органів
необхідно визначити, що її діяльність має місце саме в сфері (галузі)
внутрішніх справ, тобто в системі суспільних відносин, які регулюють
питання захисту прав та свобод громадян, громадського порядку та
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забезпечення

громадської

безпеки,

попередження

та

боротьбу

з

правопорушеннями (внутрішня безпека), які виступають об’єктами щодо
діяльності литовської поліції. Натомість суб’єктом правовідносин в сфері
внутрішніх справ, як частини внутрішньої безпеки, виступають органи, що
діють в цій сфері (галузі), в першу чергу, Департамент поліції Литви,
Державна поліції Латвії та Департамент поліції та прикордонної служби
Естонії.
В науковій думці Прибалтійських Республік підходи щодо визначення
вказаних понять дуже близькі до доробок українських вчених. Безумовно, в
цьому відіграє свою роль той факт, що Україна, Литва, Латвія та Естонія
протягом значного часу своєї історії входили в склад єдиної держави - СРСР,
в якій розроблялись та втілювались спільні для всіх республік ідеї, досвід,
підходи. В основу правової системи зазначених країн Прибалтики покладено
Основний закон держави, а саме Конституцію.
Так, статтею 1 Конституції Литовської Республіки визначено, що Литва
«є незалежною та демократичною республікою», а стаття 3 Конституції
стверджує, що «ніхто не може обмежувати суверенітет Народу або
претендувати на суверенні повноваження, що належать всьому Народу.
Народ Литовської Республіки є носієм влади» [44].
Конституції Латвійської та Естонської Республік є дуже близькими за
змістом. В статті 1 Конституції зазначається, що «Латвія є незалежною
демократичною республікою». Стаття 2 Конституції Латвії визначає, що
«суверенна влада держави Латвії належить латвійському народу» [45]. За
статтею 1 Основного Закону Естонської Республіки (в Естонії прийнято
називати Конституцію - Основним Законом), «Естонія – самостійна та
незалежна демократична республіка, де носієм верховної влади є народ» [46].
В Литві, Латвії та Естонії, як і в Україні, є базовим принцип розподілу
влади, що виражається в закріплені в Конституціях (Основному Законі)
розмежування влади і її поділ між законодавчою, виконавчою та судовою
гілками влади, що зобов’язані врівноважити та контролювати одна одну в
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процесі виконання ними своїх конституційних завдань та функцій [47, С.
597-632].
Конституція Литви (ст. 5) визначає, що «державна влада в Литві
здійснюється

Сеймом,

Президентом

Республіки

і

Урядом,

Судом.

Повноваження влади обмежуються Конституцією. Установи влади служать
людям» [44]. Конституція Латвія також визначає, що діяльність Сейму,
Президента, Уряду та судової влади здійснюється за принципом поділу влади
[45]. Основний Закон Естонії (ст. 4) також визначає, що «діяльність
Рійгікогу, Президента Республіки, Уряду Республіки і судів здійснюється за
принципом поділу та збалансування влади» [46]. Таким чином, аналіз
конституційних норм трьох Прибалтійських Республік свідчить про
однаковий підхід до розподілу влади в державі.
Проведене дослідження свідчить також про те, що реалізація
управління в сфері (галузі) внутрішніх справ здійснюється не тільки
безпосередньо через правоохоронні органи, а й через органи законодавчої,
виконавчої та судової влади. Якщо звернутися до Конституції Литви, то
завдання та функції держави здійснюються за участю таких державних
органів: органу законодавчої влади (парламент) - Сейму Литовської
Республіки, діяльність якого визначається нормами Конституції Литовської
Республіки

та

законами

Литви;

главою

держави

–

Президентом,

повноваження якого визначається як Конституцією Литовської Республіки,
так й іншими законами країни; органами виконавчої влади – Кабінетом
Міністрів Литви, повноваження якого визначаються також Конституцією
Республіки, Законом України «Про Уряд» від 19 травня 1994 року № I-464,
іншими законами Сейму, декретами Президента Республіки та постановами
уряду Литви; міністерствами та відомствами Литви, що виконують свої
завдання та функції на підставі норм основного закону – Конституції
Литовської Республіки, законів держави, декретів Президента Республіки та
постанов уряду Литви; органами судової влади,

до яких відносяться

Конституційний Суд Литовської Республіки, Верховний Суд Литовської
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Республіки та суди нижчого рівня, які здійснюють свою діяльність на
підставі Конституції Литовської Республіки, законів держави, в тому числі,
Закону «Про Конституційний Суд», «Про суди»; прокуратурою Литовської
Республіки, до складу якої входять Генеральна прокуратура, як центральний
апарат, та підлеглі їй територіальні прокуратури, діяльність яких базується на
нормах Конституції Республіки та нормативно-правових актах Президента
Литви; Державним контролером Литовської Республіки, діяльність якого
будується на підставі Конституції Литовської Республіки та інших законах
країни.
Конституції Латвійської та Естонської Республік закріплюють право
участі в реалізації функцій управління в сфері внутрішніх справ також за
парламентом (в Латвії – Сейм, в Естонії – Рійгікогу), Президентом країни,
урядом та судами. Своє особливе місце в цій системі також займають органи
прокуратури (в Естонії додатково також канцлер юстиції), Державний
контролер, що підтверджує уніфікованість конституційного законодавства
Прибалтійських країн [45; 46]. В зв’язку із зазначеними обставинами є
необхідність

надати

загальну

характеристику

органам

законодавчої,

виконавчої, судової влади однієї з країн Балтії – Литви, яка за змістом
відповідає іншим країнам – Латвії та Естонії.
Вищим органом законодавчої влади Литовської Республіки є
парламент – Сейм, діяльність якого регламентується основним законом
держави - Конституцією. Він складається зі 141 члена, які обираються
народом строком на чотири роки «на основі загального, рівного, прямого
виборчого права при таємному голосуванні» (ст. 55 Конституції). Правом
бути обраними у парламент користуються громадяни Литовської Республіки,
які не пов’язані присягою або обов’язками з іноземною державою, і які
досягли на день виборів не менше 25 років, а також постійно проживають в
Литві [44]. Сейм відіграє визначальну роль в сфері внутрішніх справ,
здійснюючі

законодавчу

діяльність,

регламентуючі

основні

правові

відносини в цій сфері. Сейму створює необхідні правові передумови для
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діяльності литовської поліції щодо забезпечення громадського порядку,
громадської безпеки, боротьбі з правопорушеннями, захисту прав та свобод
громадян Литовської Республіки. Закони, що приймаються парламентом
Литви, в тому числі, що стосуються сфери внутрішніх справ, підлягають
безумовному виконанню. В частині законодавчої діяльності Сейм приймає
поправки до Конституції, закони та постанови, в тому числі, що стосуються
внутрішньої безпеки та сфери внутрішніх справ (ст. 67 Конституції) [44].
Приймаючі відповідні нормативно-правові акти, що стосуються
сфери внутрішніх справ, Сейм Литви здійснює регуляцію суспільних
відносин через прийняття законів, в тому числі, які регламентують
діяльність Міністерства внутрішніх справ та Департаменту поліції МВС
Литви. Вирішальним для функціонування литовської поліції є прийняття
Закону Литовської Республіки «Про поліцію» (вперше прийнятий в Литві 11
грудня 1990 року за № І- 851).
Необхідно зауважити, що суттєвий вплив на законодавство Литви (як
і Латвії та Естонії) здійснює Європейський Союз, в якому основним є
принцип пріоритетності Європейського права над національним. Це
стосується також законодавства, що регулює правоохоронну галузь. Тому, в
законодавстві Литви, Латвії, Естонії, які є членами ЄС, поєднуються
уніфіковані вимоги ЄС, прямування до гармонізації європейського та
національного законодавства, та розвиток національного права, яке
продовжує розвиватися своїм шляхом, а право ЄС сприймається як орієнтир
в законодавчій діяльності [48].
Так, за Конституцією Литовської Республіки, в парламенті - Сеймі
створюється і діє група контролерів Сейму, яка об’єднана в Установу
контролерів Сейму з повноваженнями, визначеними Законом Литви «Про
контролерів Сейму» від 3 грудня 1998 року № VІІІ-950 [49]. За ст. 4
зазначеного Закону, на контролерів Сейму покладені повноваження
розглядати скарги відносно зловживань та бюрократизму державних
посадових осіб (за виключенням суддів), в тому числі, МВС Литви та
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Департаменту поліції МВС Литви, право вносити подання про їх звільнення з
займаних посад, передавати матеріали перевірки до слідчих органів в разі
виявлення ознак складу злочину, пред’являти позови в разі завдання ними
матеріального чи моральної шкоди тощо (ст. 22 Закону). Їх висновки є
підставою для прийняття організаційних та кадрових рішень в системі
правоохоронних органів [49]. Зазначені норми визначають повноваження
парламенту, в тому числі, щодо контролю за діяльністю посадових осіб МВС
та Департаменту поліції МВС Литви. Все вище перераховане свідчить про те,
що в сфері внутрішніх справ парламент – Сейм Литовської Республіки
виконує як законодавчу, установчу, так і контрольну функції.
Такі ж саме функції має парламент Латвії – Сейм в частині контролю
за діяльністю МВС і Державної поліції, а також парламент Естонії –
Рійгікогу в частині контролю за діяльністю МВС і Департаменту поліції та
прикордонної охорони, що закріплено в Конституціях двох держав [45; 46].
Окрім того, діяльність парламенту Естонії знаходить своє відображення
також, наприклад, в Законі Естонії «Про вибори до Рійгікогу» [50].
За Конституцією Литовської Республіки (ст. 77) заснований інститут
Президента країни, як глави держави. Наразі, інститут президентства
відновлений в 1993 році. Президент представляє литовську державу і діє в
межах повноважень, що визначені для нього Конституцією та іншими
законами держави. Він обирається строком п’ять років на підставі
загального, рівного та прямого виборчого права [44].
На посаду президента може бути обрана лише особа, яка за
походженням є громадянином Литви, проживає в країні не менше трьох
останніх років, якщо йому до виборів виповнилось не менше сорока років, і
якщо він має право обиратися до парламенту - Сейму. На посаду президента
одна й та ж сама особа може обиратися не більше двох разів поспіль.
Президент є недоторканим, він не може бути заарештованим, притягнутий до
кримінальної або адміністративної відповідальності. В разі

грубого

порушення Конституції або присяги, здійснення злочину він може бути
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усунутий від посади за рішенням Сейму в порядку процесу імпічменту (ст. 86
Конституції) [44]. Повноваження Президента Республіки визначені також
Конституцією. На нього покладено обов’язок вирішення всіх питань
внутрішньої і зовнішньої політики. За узгодженням з парламентом він має
право призначати та звільняти голову уряду країни – Прем’єр - Міністра, за
поданням керівника уряду призначає та звільняє з посади міністрів, інших
державних посадових осіб. Президент вносить до парламенту щодо
пропозиції трьох кандидатур на посаду суддів Конституційного Суду, а після
призначення всіх суддів пропонує кандидатуру голови Конституційного
Суду. Від нього залежать кадрові призначення на важливіші посади в країні.
Так, Президент Литви подає Сейму на узгодження кандидатури суддів
Верховного Суду Литви та його голови, призначає суддів та голів
Апеляційного, окружних та дільничних судів, а також вносить подання до
парламенту про їхнє звільнення. За погодженням із Сеймом призначає та
звільняє з посади Генерального прокурора Литовської Республіки. Окрім
того, Президент пропонує парламенту кандидатуру Державного контролера
країни і має право внести подання про вотум недовіри. Саме з Президентом
узгоджується кандидатура Міністра внутрішніх справ Литви, визначення
обсягу його повноважень [44].
У сфері внутрішньої безпеки роль Президента країни не можна
переоцінити. Він є гарантом в забезпеченні законності, правопорядку, прав
людини. У законотворчій діяльності Президент наділений повноваженнями
підписувати закони та оприлюднювати їх або повертати Сейму в
установленому Конституцією порядку, в тому числі, закони, що стосуються
проблем

внутрішньої

безпеки,

сфери

внутрішніх

справ,

охорони

громадського порядку, громадської безпеки та боротьби зі злочинністю. Він
також може видавати загально обов’язкові акти – декрети, що стосуються
окремих галузей та сфер життя, в тому числі, сфери внутрішніх справ, які
підлягають одночасному підписанню Прем’єр – Міністром або профільним
міністром. Після підписання акти – декрети підлягають безумовному
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виконання головою уряду чи профільним міністром. Президент Литви
призначає та звільняє Міністра внутрішніх справ та керівника Департаменту
поліції

МВС

Литви,

видає

нормативно-правові

акти,

пов’язані

із

забезпеченням правопорядку, протидії правопорушенням та боротьби зі
злочинністю. Він виступає координатором діяльності органів правопорядку,
спеціальних органів, інших органів державної влади в питаннях, що
торкається сфери внутрішніх справ. Він має право присвоювати військові та
спеціальні звання та нагороджувати державними нагородами. На нього
покладено питання помилування осіб, засуджених за вчинення злочинів [44].
Аналіз конституційних норм, закріплених в Конституціях Латвії та
Естонії свідчать про значимість посади Президента як в політичному і
суспільному житті, так і про його значний вплив на всю правоохоронну
діяльність, у тому числі, в сфері внутрішніх справ. В цих державах
Президент є також главою держави, від нього залежить призначення
міністрів, в тому числі, міністра внутрішніх справ [45; 46].
Конституції та закони Прибалтійських країн закріпляють за урядами
Литовської, Латвійської та Естонської Республік статус вищих виконавчих
органів цих держав. Вони складається з Прем’єр – Міністра і міністрів, які
входять до

складу уряджу [44; 45; 46]. Діяльність уряду також

регламентується, наприклад, як в Литві, законом, а саме Законом Литовської
Республіки «Про Уряд» від 19 травня 1994 року № І-464 [51].
Більш детально зупинимось на формуванні та діяльності уряду
Литовської Республіки, що відповідає загально європейським тенденціям.
Прем’єр – Міністр призначається та звільняється з посади Президентом
Республіки за погодженням з парламентом. Міністри призначаються та
звільняються за поданням Прем’єр – Міністра також Президентом країни. Всі
питання повсякденного життя покладаються на уряд Литви. Таким чином,
склад Уряду формується спільно Президентом та Прем’єр – Міністром, а не
політичними партіями, що входять до парламенту.
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Зазначені особи не можуть бути притягнуті до кримінальної
відповідальності, заарештовані або іншим шляхом обмежені у свободі без
згоди Сейму та попередньої згоди Президента Республіки. На вимогу
парламенту зазначені особи мають звітувати про наслідки своєї діяльності і
нести відповідальність за неї. Уряд відповідає за забезпечення як державної
безпеки, так і охорону громадського порядку, організовує і виконує закони,
декрети, що стосуються сфери внутрішніх справ, координує діяльність
міністерств і посадових осіб в цій сфері. Основним нормативно-правовим
актом уряду є постанова, що підписується як головою уряду, так і
профільним міністром, які беруть на себе обов’язки щодо її виконання. Уряд
несе солідарну відповідальність за результати своєї діяльності перед
парламентом та Президентом держави, а міністри, в тому числі, Міністр
внутрішніх справ – перед парламентом, Президентом Республіки та підзвітні
Прем’єр – Міністру [51].
В сфері внутрішніх справ на уряд країни покладаються обов’язки, в
першу чергу, пов’язані з координацією роботи міністерств в сфері
забезпечення правопорядку, представлення

необхідних законопроектів

парламенту, контроль за реалізацією завдань, визначених урядом в сфері
внутрішньої безпеки. На уряд покладено обов’язок щодо питань фінансового
забезпечення МВС Республіки та органів поліції МВС. На міністра
внутрішніх справ покладено подвійний обов’язок. З одного боку він
представляє своє міністерство в уряді, а з іншого – керує міністерством у
відповідності з існуючою в державі політикою, в тому числі, що
сформульована Президентом та урядом країни.
Кількість міністерств, наприклад, в Литовській Республіці менше,
ніж в України, що визначає і меншу кількість органів виконавчої влади.
Правоохоронними функціями наділені інші державні органи, але основні
функції в сфері внутрішніх справ і найбільшу відповідальність має безумовно
Міністерство внутрішніх справ та органи поліції, що діють в складі
міністерства. Конституціями Латвії і Естонії також визначається місце уряду
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в системі державної влади. Міністри, в тому числі, міністр внутрішніх справ,
є, в першу чергу, політичними фігурами, які пропонують свою програму
розвитку системи, але не втручаються у виконання професійних функцій.
Судова

система

Литовської

Республіки

складається

з

Конституційного Суду, Верховного Суду, окружних та дільничних судів. В
обов’язки

Конституційного

Суду входить

прийняття рішення

щодо

конституційності законів та підзаконних актів Сейму, актів Президента та
уряду країни (ст. 102 Конституції) [44]. Відповідно до Закону «Про
Конституційний Суд», при виконанні своїх обов’язків судді Конституційного
Суду незалежні від будь-якого впливу та державного інституту і
підкоряються тільки закону і керуються лише Конституцією Литовської
Республіки. Правом звернення до Конституційного Суду мають Президент,
голова уряду, не менше, як 1/5 від загального складу членів Сейму, а також
судді. Рішення Конституційного Суду скасовує дію будь-якого нормативноправового акту, що не відповідає вимогам Конституції Литовської
Республіки і оскарженню не підлягає [52].
Правосуддя в цивільних, кримінальних, адміністративних, трудових,
сімейних та інших справах здійснюється, відповідно до ст. 109 Конституції
[44] та ст. 1 Закону Литовської Республіки «Про суди» від 31 травня 1994
року

№ І-480, виключно судами, судді і суди є незалежними від будь-якого

впливу і підкорюються тільки закону. Система судів складається з судів
загальної компетенції та спеціалізованих судів. Систему судів загальної
компетенції складається з Верховного суду, Апеляційного суду, окружних та
дільничних

судів.

До

спеціалізованих

судів

відноситься

Вищий

адміністративний суд та окружні адміністративні суди. Натомість створення
судів з особливими повноваженнями в мирний час не допускається [53].
Пропозиції щодо призначення, переводу або звільнення суддів
надаються Президентові Литовської Республіки спеціальним органом
суддівського

самоврядування.

Судді

забезпечені

недоторканністю

та

імунітетом. Вони не мають право приймати участь в політичному житті та
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бути членами політичних партій. Рішення суддів в конкретних справах є
обов’язковими, розгляд справи є відкритим, за виключенням випадків, коли
це стосується державної, професійної або комерційної таємниці, таємниці
особистого або сімейного життя людини (ст. 117 Конституції) [44].
В Конституції Естонської Республіки закріплено дещо інша
побудова судової системи країни, до складу якої входять повітові, міські,
адміністративні суди, окружні суди, а також Національний суд як вища
судова інстанція держави. Якщо в Латвійській Республіці поряд з судами
загальної юрисдикції (районні, міські суди, окружні суди, Верховний Суд)
діє Конституційний суд, то в Естонії функції конституційного суду
покладено на конституційну палату вищого судового органу загальної
юрисдикції – Національний суд, що є аналогом Верховного Суду України. В
іншій частині є практично повне співпадання ролі, місця, структури судової
системи в усіх названих країнах, що свідчить про загальний напрямок
наближення до судових систем держав Європейського Союзу, зберігаючи
деякі свої особливості. В теперішній час діяльність судів в Латвії
регламентується Законом «Про судову владу» [54], а в Естонії – Законом
«Про суди» [55].
Дещо іншу роль в системі органів державної влади Прибалтійських
республік відіграють органи прокуратури. Так, Прокуратура Литовської
Республіки складається з Генеральної прокуратури та територіальних
прокуратур. Генеральний прокурор є керівником Прокуратури Литовської
Республіки і призначається та звільняється з посади Президентом Республіки
за погодженням з парламентом. Діяльність Прокуратури Литовської
Республіки регламентується Конституцією Литовської Республіки, Законом
Литовської Республіки «Про суди» [53], але насамперед, Законом Литовської
Республіки «Про прокуратуру» від 13 жовтня 1994 року (раніше Законом
«Про прокуратуру Литовської Республіки» від 27 липня 1990 року) [56], а
також Кримінальним та Кримінально-процесуальними кодексами, Цивільним
та Цивільно-процесуальними кодексами, Кримінально-виконавчим кодексом,
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Адміністративним та Адміністративно-процесуальним кодексами Литовської
Республіки, нормами права Європейського Союзу та міжнародно-правовими
договорами Литви. Прокурор організує досудове розслідування та керує ним,
здійснює державне обвинувачення в кримінальних справах, взаємодіє з
Департаментом поліції та іншими правоохоронними та спеціальними
органами. У випадках, що прямо встановлені законом, прокурор захищає
права та законні інтереси особи, суспільства та держави (ст. 118 Конституції)
[44].
Відповідно до Закону Литви «Про прокуратуру» (1994), структуру
прокуратури реорганізовано відповідно до судової системи Литовської
Республіки. Так, навіть назва свідчила про це:

Генеральна прокуратура

Литовської Республіки при Верховному Суді Литовської Республіки.
Натомість, працівники прокуратури здійснювали свої обов’язки незалежно
від керівництва судів. Прокуратура продовжувала мати окреме бюджетне
фінансування та організаційну незалежність [56].
1 травня 2003 року було запроваджено реформи органів прокуратури
та досудового розслідування. Основною функцією прокурора стало
обвинувачення в кримінальних справах, що «передбачає організацію,
координацію та контроль за процесом досудового слідства і підтримку
державного обвинувачення у кримінальних справах». Прокурор є стороною
при розгляді справи в суді, підтримуючи державне обвинувачення, так само
як і адвокат. Відповідно нової концепції діяльності прокуратури, «тільки
прокурор у процесі кримінального переслідування має право приймати
рішення про початок досудового слідства, формувати слідчі групи та їх
керівництво, контролювати та координувати їх діяльність, видавати
обов’язкові

інструкції,

скасовувати

проведення

досудового

слідства,

процесуальні
здійснювати

рішення

процесуальні

по
дії

ходу
по

відношенню до будь-якої кримінальної справи, оскаржувати рішення судді
(суду)». [57, С. 30].
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Процесуальне законодавство визначає повноваження прокурорів
щодо здійснення процесуальних функцій. В новому Законі Литви «Про
прокуратуру» (2002), а також в Положенні «Про повноваження прокуратури
та прокурорів», затвердженому наказом Генерального прокурора від 7
жовтня 2003 року, більш чітко було визначено функції прокуратури, була
повернута стара назва – Генеральна прокуратура Литовської Республіки.
На теперішній час до функцій прокуратури необхідно віднести:
організація досудового розслідування і керівництво ним; підтримування
державного обвинувачення в суді, здійснення нагляду за виконанням судових
рішень у кримінальних справах; координація дій органів кримінальної
юстиції у боротьбі зі злочинністю, захист публічних інтересів; розгляд
звернення громадян; підготовка та виконання національних та міжнародних
програм

попередження

злочинності,

здійснення

міжнародного

співробітництво у галузі правової допомоги у кримінальних справах;
підготовка законопроектів та

участь у законотворчому процесі. Органи

прокуратури, як було вже зазначено, існують також в Латвійській та
Естонській Республіках. Так, в ст. 113 Закону Латвії «Про судову владу»,
прокурор визначається, як один із учасників судового розгляду справи [54].
Права та обов’язки прокурора регламентуються цивільним процесуальним,
кримінально-процесуальним та адміністративним законодавством. В Естонії
діяльність прокуратури регламентована Законом «Про прокуратуру» [58].
В Литві, Латвії та Естонії на конституційній основі введена посада
Державного контролера [44; 45; 46]. Система державного контролю та його
повноваження встановлюється законом. Так, Державний контролер Литви
призначається строком на п’ять років за поданням Президента Республіки
Сеймом та керує всією системою державного контролю в країні (ст. 133
Конституції) [44]. Державний контролер здійснює фінансово-економічний
контроль, нагляд за законністю управління державним майном та його
використанням,

а

також

за

виконанням державного

бюджету.

Він

представляє парламенту свої висновки щодо виконання бюджету за поточний
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рік. В сфері внутрішніх справ, Державний контролер здійснює нагляд за
цільовим використання виділених МВС та Департаменту МВС Литви коштів,
виділених з державного бюджету на здійснення професіональної діяльності,
матеріально-технічне забезпечення, оплату праці та оперативно-розшукову
діяльність [42, С. 597-632]. Аналогічні посади, як було вже зазначено раніше
введені в Латвії та Естонії. Посадові особи Державного контролю мають такі
самі повноваження, як і Державний контролер.
Таким чином, дисертант, дослідивши систему побудову державної
влади та управління Литовської, Латвійської та Естонської Республік
прийшов до висновку, що їх парламенти (Сейми, Рійгікогу), Президенти,
уряди, інші державні установи відіграють свою роль і вносять свій певний
внесок в сферу внутрішніх справ. Рівень компетенції в цій сфері визначається
Конституціями та законами Прибалтійських держав.
Натомість, теоретичні підходи до визначення таких понять як
«державне управління», «механізм держави», «безпека», «національна та
внутрішня безпека», «сфера (галузь) внутрішніх справ» та практична
діяльність підтверджують висновки автора про те, що центральними
органами виконавчої влади Литовської, Латвійської та Естонської Республік,
що діють в сфері внутрішніх справ, є саме Міністерства внутрішніх справ
цих держав та діючі у їх складі органи поліції.

1.2.

Міністерство внутрішніх справ країн Балтії в системі державних
органів, їх правове положення, мета та завдання
Враховуючи все, що було зазначено вище, управління в сфері

внутрішніх справ здійснюється цілою низкою органів державної влади та
управління Литовської, Латвійської та Естонської Республік. Зазначене
свідчить про те, що правоохоронна функція є однією з функцій цих держав,
яка разом з іншими функціями держави створює належні умови її
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функціонування, а в загальному плані – її існування як незалежної суверенної
держави.
Якщо вести мову про те, що країни Прибалтики, серед багатьох
інших, здійснюють правоохоронну функцію, то ця функція реалізується через
правоохоронну діяльність. Без належної організації управління неможливо
здійснювати ефективну правоохоронну діяльність в сфері внутрішніх справ.
Дійсно, кожна державна інституція, яка була позначена вище, займає своє
місце в забезпеченні належного правопорядку в Литовській, Латвійській та
Естонській Республіках, але з точку зору практичної реалізації функцій
управління в сфері внутрішніх справ, безумовно, основне вирішальне місце
займають:

Міністерство

внутрішніх

справ

Литовської

Республіки

і

підпорядкований Міністерству Департамент поліції, який нарівні з іншими
підрозділами, є складовою частиною міністерства; Міністерство внутрішніх
справ Латвійської Республіки і підпорядкована Міністерству Державна
поліція;

Міністерство

підпорядкований

внутрішніх

Міністерству

справ

Департамент

Естонської
поліції

та

Республіки

і

прикордонної

охорони.
Необхідно звернути увагу, що Литва, Латвія та Естонія є невеликими
за територією і чисельністю населенням країнами, а тому МВС будують та
планують свою діяльність враховуючи зовнішньополітичний аспект, про що
свідчить наявність у складі Міністерств окремого структурного органу
виконавчої влади: в Литві - Служби охорони державного кордону, Латвії та
Естонії - Департаменту охорони кордону. Незважаючи на ті обставини, що в
складі МВС Литви, Латвії та Естонії об’єднані різні виконавчі органи, все ж
таки, необхідно зазначити, що основним напрямком діяльності Міністерств
внутрішніх справ цих Прибалтійських країн є діяльність в сфері внутрішніх
справ, організація, планування охорони громадського порядку, забезпечення
громадської безпеки, попередження та протидія правопорушенням, що
підтверджує висновок про те, що Міністерства внутрішніх справ цих країн є
саме правоохоронним органом.
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В існуючій сучасній правовій літературі виділяють три моделі
побудови

поліцейської

системи:

фрагментарна

(децентралізована),

централізована (континентальна), інтегрована (змішана). Литовська модель
побудови

поліцейської

системи

відноситься

до

централізованої

(континентальної) моделі побудови поліцейський органів, сутність якої
полягає в жорсткому підпорядкуванні всіх підрозділів поліції по вертикалі
центральним органам державної влади [59].
В цьому плані сучасне Міністерство внутрішніх справ України, після
створення Національної поліції України, змінила свою організаційну
структуру та наблизилось до структури МВС Литви, Латвії та Естонії, так як
в систему Міністерства увійшли, окрім Національної поліції, Національної
гвардії, органи виконавчої влади, які раніше мали незалежний і самостійний
статус – Державна прикордонна служба України, Державна служба з
надзвичайних ситуацій, а також Державна міграцій на служба України.
Для подальшого усвідомлення місця та ролі Міністерства внутрішніх
справ та органів поліції Прибалтійських країн необхідно з’ясувати сутність
таких понять як «правоохоронна діяльність» і «правоохоронний орган». Не
викликає сумніву, що правоохоронна діяльність є основним видом діяльності
також Міністерства внутрішніх справ України та новоствореної Національної
поліції України.
Відомий український вчений Х.П. Ярмакі Х.П. відзначає, що
правоохоронна

функція

«знаходить

своє

зовнішнє

вираження

у

правоохоронній діяльності». [60, С. 27]. Він висловив думку, що
правоохоронна діяльність – це «державна (громадська) діяльність, яка має
владний, підзаконний та правозастосовний

характер», яка здійснюється з

«метою охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки,
попередження і припинення правопорушень, охорони, захисту і відновлення
прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб спеціально
уповноваженими на це органами (громадськими організаціями) та їх
посадовими особами (окремими громадянами)» [60, С. 29].
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А.С. Васильєв відмічав, що правоохоронна діяльність можлива лише
тоді, коли існують створені державою спеціальні органи (правоохоронні
органи), які зобов’язані «забезпечувати публічний та громадський порядок,
захищати та охороняти особисті немайнові та майнові права та інтереси
громадян» [61, С. 5]. Важливу думку з приводу цього питання висловили
А.Ю. Олійник, С.Д. Гусаров, О.Л. Слісаренко, які вважають правоохоронну
діяльність

одним

з

видів

«охоронної

діяльності»,

що

здійснюють

«компетентні суб’єкти» з метою охорони суспільних відносин, захисту
«людини і громадянина від правопорушень, вирішення юридичних справ про
правопорушення та прийняття спеціальних заходів щодо запобігання їм» [62,
С. 139]. Аналогічна думка висловлена також О.Ф. Скакун [35, С. 51-52], А.М.
Колодієм, В.В. Копєйчиковим, С.Л. Лисенком [63, С. 85] та деякими іншими
вченими.

В.Т.

Маляренко

під

правоохоронними

органами

визначає

«державну установу (або державну юридичну особу), яка діє в системі
органів влади й виконує на основі закону державні функції (владні,
організаційно-розпорядчі, контрольно-перевірочні тощо) в різних сферах
внутрішньої та зовнішньої діяльності Української держави» [56, С. 4-5].
Таким чином, необхідно зробити висновок, що правоохоронні органи
– це державні органи, що здійснюють правоохоронну діяльність. Проведений
аналіз наукового визначення поняття «правоохоронна діяльність», свідчить
про те, що Міністерства внутрішніх справ Литовської, Латвійської,
Естонської Республік та Міністерство внутрішніх справ України здійснюють
саме правоохоронну діяльність і є правоохоронними органами.
Натомість, забезпечення внутрішньої безпеки необхідно розглядати
як «систему правових, організаційних, кадрових, інформаційних та інших
заходів, які здійснюються (реалізуються) спеціально уповноваженими
суб’єктами,

як

правило,

воєнізованими

правоохоронними

органами

(формуваннями) з метою охорони та захисту людини, суспільства і держави
від внутрішніх загроз, які є наслідком вчинення правопорушень» [65, С. 32].
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Міністерства

внутрішніх

справ

Литви,

Латвії

та

Естонії

є

центральними органами виконавчої влади у сфері внутрішніх справ. Вони
виступають як органи стратегічного планування в сфері внутрішньої безпеки,
всієї правоохоронної діяльності, є відповідальними за розробку політичної
лінії в цій галузі суспільного життя. Між Міністерствами та органами поліції
здійснено розподіл завдань і функцій. Якщо Міністерство здійснює
організацію всієї діяльності в сфері внутрішніх справ, то литовська,
латвійська та естонська поліції здійснюють практичну професійну діяльність
по охороні громадської порядку, забезпеченню громадської безпеки, протидії
правопорушенням.
Для порівняння, характерною особливістю діяльністю МВС України
після початку реформ і створення Національної поліції України, є розробка
державної політики у сфері внутрішніх справ і не тільки, враховуючи, що до
складу МВС України увійшли інші органи виконавчої влади. Міністерство
відмовилося

від

втручання

безпосередньої

в

організацію

охорони

громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, розкриття та
розслідування окремих злочинів. Про це свідчить і загальна структура самого
Міністерства внутрішніх справ України [66].
В державах Європейського Союзу, в тому числі, Литві, Латвії та
Естонії, як членів європейської сім’ї народів, поряд з поняттям «мета» дуже
широко застосовується також поняття «місія». Разом з тим, поняття «мета» та
«місія» дуже близькі між собою. В українській наукові правовій думці існує
інше визначення поняття «місія», як «загальна мета і завдання відповідного
державного органу» [67, С. 284]. В даному випадку дослідники під поняттям
«місія» об’єднують мету і завдання певної державної інституції. На нашу
думку, необхідно розрізняти поняття «місія», як «мету», узагальнений образ,
а поняття «завдання», як подальша деталізація та уточнення «місії» - «мети».
Аналіз

нормативно-правових

документів,

що

регламентують

функціонування МВС Литви, Латвії та Естонії свідчить про те, що основною
метою (місією) міністерства в цих країнах є створення таких умов існування
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суспільства, що забезпечують його безпеку, та саме існування, а також
забезпечення захисту конституційних прав та свобод громадян, населення в
цілому. Аналіз законодавства, за яким діють міністерства, та їхня практична
діяльність підтверджують той факт, що на них покладено, в першу чергу,
завдання, пов’язані з розробкою та втіленням в практичну діяльність
стратегії, концепції функціонування міністерства, фундаментальних ідей, які
стосуються як діяльності Міністерства, так і поліції.
До завдань МВС Литви, Латвії та Естонії відносяться планування та
організація діяльності правоохоронної системи. Необхідно зазначити, що всі
заходи, які здійснюються міністерствами в сфері внутрішніх справ (а
Міністерства діють і в інших галузях суспільного життя), направлені на
створення належного та стабільного правопорядку в державі, що не можливо
без стратегічного планування. Під «стратегічним плануванням» дослідники
визначають «систематичний процес, за допомогою якого органи виконавчої
влади прогнозують і планують свою діяльність на майбутнє [68, С. 238].
Таким чином, Міністерства внутрішніх справ Прибалтійських
Республік ніяким чином не здійснюють діяльність, пов’язану, наприклад, з
розкриттям та розслідуванням конкретних злочинів. Основне завдання
Міністерств внутрішніх справ цих країн, як вже було зазначено, – це
стратегічне планування, визначення основних орієнтирів для тих органів, які
здійснюють практичну діяльність і реалізують політику Міністерств
внутрішніх справ в сфері внутрішніх справ. Для МВС цих країн стратегічне
планування пов’язано з розробкою довгострокових планів діяльності,
виходячи з внутрішніх та зовнішніх елементів, насамперед щодо можливості
юридичного,

фінансового,

кадрового

забезпечення

практичної

правоохоронної діяльності Департаменту поліції Литви, Державної поліції
Латвії, Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії.
Є важливим співставлення мети, завдань, які покладені на МВС
Литовської, Латвійської та Естонської Республік та МВС України. Їх аналіз
свідчить про те, що, в цілому, сучасна Європа йде єдиним шляхом в питаннях
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внутрішньої безпеки. При здійсненні порівняльного аналізу мети і завдань
міністерств виникають питання результативності стратегічного планування і
причин низької ефективності діяльності системи внутрішніх справ України.
Якщо

проаналізувати

нормативно-правову

базу

роботи

Міністерства

внутрішніх справ України, то необхідно зазначити, що вона складається з
різноманітних

правових

документів:

від

Декларації

про

Державний

суверенітет України, Акту проголошення незалежності України, які поклали
початок створення нової незалежної суверенної держави, і одночасно,
створення нових органів законодавчої, виконавчої влади та судової влади, до
законів та підзаконних актів, що регулюють діяльність в сфері внутрішніх
справ. В системі органів виконавчої влади України було створено
Міністерство внутрішніх справ України, як єдиний орган, що діє в сфері
внутрішніх справ незалежної України. Але протягом двадцяти п’яти років
міністерство зберігало всі типові ознаки МВС часів Радянського Союзу.
До 28 жовтня 2015 року було чинним Положення про Міністерство
внутрішніх справ, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від
13 серпня 2014 року № 401 [69], яке консервувало існування «старого» МВС
України.
Реформи в сфері внутрішніх справ розпочалися в 2015 році зі
створення Національної поліції України, нового центрального органу
виконавчої влади, що в той же час, складової частини МВС України. Окрім
того, сталися суттєві зміни в самому міністерстві, в меті його діяльності та
його завданнях, що пов’язано з введенням в систему міністерства нових
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і
координує Міністр внутрішніх справ.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року
№ 878, яким було затверджено нове Положення про Міністерство внутрішніх
справ України, відповідно до якого метою міністерства, як центрального
органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України, є забезпечення формування державної
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політики в сфері внутрішніх справ, захисту державного кордону, цивільного
захисту, міграції.

До завдань міністерства відносяться «забезпечення

формування державної політики» у сфері захисту прав та свобод громадян
(внутрішніх справ), у сфері державного кордону, у сфері цивільного захисту,
у сфері міграції [70]. Таким чином, крім загально відомих завдань, окреслено
нові сфери діяльності МВС України.
Стратегічні цілі міністерств внутрішніх справ Литви,Латвії, Естонії
та України, мета («місія») їх діяльності, як показують проведенні
дослідження, аналіз нормативно-правових актів, цілком співпадають.
Співпадають і стратегічні завдання, що покладені в основу їх діяльності. Як в
Литовський, Латвійській, Естонській Республіках, так і в України, вони
визначаються нормативно-правовими актами парламентів
(Сеймами,

Рійгікогу

національних

урядів.

та

Верховної
Внутрішня

Ради)

та

діяльність

- законами

підзаконними
міністерств

актами
щодо

функціонування окремих виконавчих органів та служб регламентується
відомчими нормативно-правовим актами (наказами, інструкціями), що
видаються за підписом міністрів і не суперечать законам, що приймаються
парламентами, та постановами (розпорядженнями) урядів.
Визначення поняття «мети» («місія») МВС Литви, Латвії та Естонії
дає можливість визначити завдання Міністерств, під якими, як було
зазначено вище, необхідно розуміють «конкретизовану реальну мету»,
деталізацію «мети» - «місії».
Так, на думку українських вчених Г.Г. Забарного, Р.А. Калюжного,
В.К. Шкарупи, завданнями державних органів, що діють в сфері внутрішніх
справ, є «гарантування особистої безпеки громадян,захист їх прав та свобод,
забезпечення охорони громадської безпеки та громадського порядку,
попередження, припинення злочинів та інших правопорушень, забезпечення
дорожнього руху» [71, С. 168].
На думку дисертанта, таке визначення більше відноситься до періоду
діяльності МВС України дореформеного періоду. З часу створення
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Національної поліції України здійснений поділ завдань між Міністерством та
поліцією, і якщо на Міністерство покладаються питання стратегічного
характеру, що знаходить своє відображення у слові «гарантування», то все
інше в практичному плані є компетенцією центрального органу виконавчої
влади – поліції. Таке поєднання, що знайшло своє відображення в науковій
думці, пов’язано з тим, що були складнощі у виокремленні завдань і функція
МВС України і міліції, так як міліції в жодному нормативно-правовому
документі, в тому числі, в Законі України «Про міліцію» від 20 грудня 1990
року № 565-ХІІ, не була оформлена як окремий орган виконавчої влади.
Вважалося, що до складу МВС України (органів внутрішніх справ) входить
міліції, Внутрішні війська. Навіть місце органів досудового розслідування,
що діяли в складі органів внутрішніх справ, на рівні закону визначено не
було. Знаходячись у підпорядкуванні керівника міліції, органи досудового
слідства в Законі «Про міліцію» взагалі не згадуються [72], а Закон «Про
досудове слідство» так і не був прийнятий.
Навіть, з точки зору правової регламентації діяльності МВС та
міліції України, існували такі недоречності, як наприклад те, що діяльність
МВС України, як органу вищого рівня, регламентувалась Положенням про
Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента
України від 17 жовтня 2000 року №1138/2000, яким МВС України визнано
центральним органом виконавчої влади, а робота української міліції –
зазначеним вище Законом. До завдань МВС України на момент створення
Національної поліції відносилося формування і реалізація державної
політики в сфері внутрішніх справ, охорона громадського порядку,
забезпечення

громадської

безпеки,

боротьба

з

правопорушеннями,

забезпечення безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки, охорона та
оборона особливо важливих державних об’єктів [73, С. 68-69].
Натомість, з моменту створення МВС Литовської, Латвійської та
Естонської Республік та органів поліції, що діяли в складі міністерств, такі
питання не виникали, в зв’язку з тим, що з моменту набрання незалежності ці
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держави взяли за зразок європейську модель правоохоронної системи.
Зазначене означає, що з початку створення незалежних держав Литва, Латвія
та Естонія прийняли заходи для розмежування завдань, функцій, а в зв’язку з
цим, і структур МВС та органів поліції.
Як було вже зазначено, Міністерства внутрішніх справ Литовської,
Латвійської та Естонської Республік є відповідальними за стратегічне
планування правоохоронної діяльності, тобто «процес визначення головних
цілей» [74, С. 104], натомість вони не вирішують нагальних питань щодо
боротьби зі злочинністю, охорони громадянського порядку, забезпечення
громадської безпеки, а тому органи поліції здійснюють реалізацію
стратегічних завдань, що для них визначили їхні Міністерства.
Таким

чином,

порівняльний

аналіз

визначених

нормативно-

правовими актами завдань міністерств - Міністерств внутрішніх справ
Литовської, Латвійської, Естонської Республік та Міністерства внутрішніх
справ України свідчить про їх зближення в частині визначення мети та
завдань, як органів центральної виконавчої влади в сфері внутрішніх справ.
З початком реформ, МВС України, як і МВС Литви, Латвії та Естонії
(з початку свого існування) позбавлено можливості втручання в практичну
діяльність, пов’язану з охороною громадського порядку, забезпеченням
громадської безпеки та протидією злочинності. Забезпечення правопорядку є
виключною компетенцією органів поліції європейських країн, як виконавчих
органів і складових частин своїх МВС, так і Національної поліції України, як
центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та
координує Міністр внутрішніх справ України.
Необхідно зауважити, що початок реформ правоохоронної системи в
Україні свідчить про те, що за основу взятий, як американський
(грузинський), так і європейський принцип побудови правоохоронної
системи, що логічно призвело до розмежування завдань, функцій МВС
України та Національної поліції України. В теперішній час, Міністерство
внутрішніх справ України взяло на себе стратегічне планування, а його
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реалізація покладена на Національну поліцію України, як центральний орган
виконавчої влади в сфері внутрішніх справ.
Таким

чином,

Міністерства

внутрішніх

справ

Литовської,

Латвійської та Естонської Республік, як і Міністерство внутрішніх справ
України, є центральними органами виконавчої влади в сфері внутрішніх
справ, що здійснюють правоохоронну діяльність і відповідають визначенню
правоохоронних органів. Проведене дослідження свідчать, що вони мають
схожі мету (місію) та завдання в сфері внутрішніх справ.

1.3.

Функції Міністерства внутрішніх справ Литовської, Латвійської,
Естонської Республік та їхня структурна побудова
Міністерства внутрішніх справ Литовської, Латвійської, Естонської

Республік наділені відповідними функціями, через які реалізуються мета
(місія) та завдання центрального органу виконавчої влади, що діє в сфері
внутрішніх справ. В зв’язку з цим дисертант в ході свого дослідження
визначився з поняттям «функції» стосовно діяльності органів виконавчої
влади, що реалізують свою мету та завдання в сфері внутрішніх справ.
Під

функціями

український

вчений

Плішкін

В.М.

розумів

«діяльність для досягнення наміченої мети» (21, С. 73). На думку фахівців з
адміністративного права С.В. Пєткова та О.С. Юніна, управління у сфері
внутрішніх справ забезпечується виконанням функцій, під якими розуміють
«конкретні напрями діяльності», а управління в цьому випадку як «серію
безпосередніх, взаємопов’язаних дій, спрямованих на досягнення мети» [75,
С. 34].
В цілому, оцінюючи підходи до визначення поняття «функцій»,
необхідно зазначити, що існує єдність в їх визначенні та класифікації,
особливо якщо це стосується функцій органів виконавчої влади в сфері
внутрішніх справ. Такий підхід надає можливість визначити функції
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правоохоронних органів різних держав, в тому числі, Міністерств внутрішніх
справ Литовської, Латвійської та Естонської Республік. Щодо класифікації
функцій, то в українській науковій літературі є також спільний підхід до їх
розподілу, про що свідчать, наприклад, роботи О.М. Бандурки, В.П.
Лисюченко, П.В. Ольховика [76, С. 62; 68, С. 46].
Аналіз діяльності МВС Литви, Латвії та Естонії дає можливість
класифікувати функції Міністерств як основні, штабні (або загального
керівництва) та забезпечення.
Дослідженні

нормативно-правові

документи,

що

стосуються

функціонування Міністерств, дають можливість зробити висновки, що до
основних функцій МВС Литви, Латвії та Естонії віднесено: підготовка
програм діяльності всієї системи державних органів у сфері внутрішніх
справ, охорони громадського порядку та громадської безпеки, профілактики
та протидії правопорушенням, в тому числі, злочинності в будь-яких її
проявах і, особливо, в організованих формах; розробка загальнодержавних
заходів в сфері внутрішньої безпеки, враховуючи існуючу в світі реальну
загрозу вчинення терористичних актів, що дозволяє у взаємодії з іншими
правоохоронними та спеціальними органами держави активно та успішно
здійснювати протидію тероризму та терористичним групам і організаціям;
внесення до парламентів та урядів своїх держав пропозицій щодо заходів,
направлених на забезпечення законності та правопорядку, взаємодії з іншими
міністерствами та відомствами в сфері внутрішніх справ, в тому числі,
враховуючи

необхідність

фінансового

забезпечення

цих

заходів,

координацію дій всіх заінтересованих органів та організацій, що є можливим
лише через відповідні рішення парламенту (Сеймів, Рійгікогу) та уряду, що
мають юридичну силу; визначення основних напрямків діяльності та
розвитку поліції та її територіальних органів і структурних підрозділів;
визначення основних напрямків діяльності та розвитку інших органів
виконавчої влади, що є складовими частинами МВС, в тому числі, в сфері
забезпечення внутрішньої безпеки та внутрішніх справ (наприклад, для МВС
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Литви: Служба охорони

державного

кордону, Пожежно-рятувальний

департамент, Служба розслідування фінансових злочинів, Департамент
міграції; для МВС Латвії: Поліція безпеки, Державна прикордонна служба,
Державна пожежно-рятувальна служб, Служба громадянства і міграції; для
МВС Естонії: Департамент поліції безпеки, Департамент рятувальної
служби, Управління в справах громадянства і міграції); забезпечення
координації діяльності органів поліції Литви, Латвії та Естонії, їхніх
територіальних та структурних підрозділів з іншими виконавчими органами,
що входять до складу МВС Литви, Латвії та Естонії, їхніми структурними
підрозділами; визначення кадрової політики Міністерств, в тому числі,
кадрового

забезпечення

матеріально-технічного,

поліцейських
інформаційного

органів,

їхнього

забезпечення;

інтересів литовської, латвійської, естонської

фінансового,

представництво

держав у відношеннях з

органами внутрішніх справ інших країн, здійснення співробітництва з
правоохоронними та урядовими та не урядовими організаціями інших країн в
сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки,
профілактики та протидії правопорушенням, в першу чергу, злочинності.
В практичній площині останні функції знаходять своє відображення
та реалізацію в: підготовці цільових програм, що направляються на розгляд,
обговорення і затвердження парламенту та уряду держави; підготовці до
слухань в парламенті та уряді пропозицій Міністерства внутрішніх справ
щодо бюджетного фінансування поліції, інших виконавчих органів та
визначення загальної чисельності поліції та інших виконавчих органів, що
входять до системи МВС Литви, Латвії та Естонії; здійсненні розподілу
виділених коштів, матеріальних ресурсів та контроль за їх використанням
між виконавчими органами при здійсненні ними правоохоронної та іншої
діяльності; представництві Міністерства внутрішніх справ в парламенті та
уряді країни, координації дій та взаємовідносин з іншими міністерствами та
відомствами, громадськими організаціями в частині реалізації своєї мети,
завдань в сфері внутрішніх справ; розгляді скарг, які надходять від
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працівників міністерства, поліції та його органів, інших виконавчих органів,
що входять в систему МВС, а також громадян, підприємств, установ,
організацій, громадських організацій, з питань, які стосуються охорони
громадського порядку, громадської безпеки, боротьби з правопорушеннями.
До штабних функцій (або загального керівництва) в сфері
внутрішніх справ відносяться функціональні дії керівництва Міністерств, а
саме, Міністра, канцлера (віце-канцлера) міністерства, заступників міністра,
апарату міністра, спеціальних структурних підрозділів міністерства, які
виконують покладені на них штабні функції. Ці функції безпосередньо
пов’язані з реалізацією основних функцій шляхом видання необхідних для
організації діяльності всього Міністерства нормативно-правових документів,
участю в роботі парламентських та урядових організацій, підготовкою
безпосередньо планів діяльності, розробкою певних політичних акцій тощо.
Натомість, необхідно зазначити, що при реалізації штабних функцій МВС
Литви, Латвії та Естонії не мають право втручатися в здійснення окремого
розслідування чи безпосередньо втручатися в проведення заходів по охороні
громадського порядку, забезпеченню громадської безпеки, здійсненню
профілактичних заходів. Всі ці обов’язки покладаються безпосередньо на
Департамент поліції Литви (Державну поліцію Латвії, Департамент поліції та
прикордонної охорони Естонії) та підлеглі їм підрозділи. Аналогічно це
стосується можливості безпосереднього втручання в професійну діяльність
інших виконавчих органів, що входять до складу МВС Литви, Латвії та
Естонії.
До функцій забезпечення МВС Литви, Латвії та Естонії необхідно
віднести створення умов, необхідних для ефективної правоохоронної
діяльності, в першу чергу, поліції, а також інших виконавчих органів через
активну участь та представництво інтересів системи в роботі парламенту –
(Сеймів, Рійгікогу) та урядів. Саме в цих функціях проявляється політична
складова діяльності МВС Литви, Латвії та Естонії.
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Співставлення функцій МВС Литовської, Латвійської, Естонської
Республік та МВС України свідчить про те, що з початком реформи
правоохоронної системи України, функції МВС України змінилися,
визначається загальна тенденція до їх наближення до загально європейських
функцій, в тому числі, до функцій, що здійснюються МВС Литви, Латвії та
Естонії. Про це свідчить, наприклад, аналіз змісту п. 4 Положення про
Міністерство внутрішніх справ України, що затверджене Постановою
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року

№ 878 [70], де серед

функцій, пов’язаних із забезпеченням громадського порядку, громадської
безпеки та протидії правопорушенням, зазначені функції, пов’язані з
охороною державного кордону, діями в надзвичайному стані, забезпеченням
реалізації функцій держави в міграційній сфері.
Є очевидним прагнення українського політичного керівництва
перейняти європейський досвід побудови Міністерства внутрішніх справ, про
що свідчить включення до складу МВС України низки центральних органів
виконавчої влади, деякі з яких раніше діяли як окремі міністерства, відомства
або в складі інших міністерств. Поряд з правоохоронними функціями, які все
ж таки залишаються пріоритетними для МВС України, виникли нові функції,
не пов’язані з правоохоронною діяльністю. Натомість, перші кроки
керівництва МВС України направлені саме на забезпечення правоохоронних
функцій.
Необхідно

виділити

функції

Міністерства

внутрішніх

справ

Литовської, Латвійської та Естонської Республік, що на нашу думку є
спільними як для МВС цих країн, так і для МВС України в сфері внутрішніх
справ (інших напрямів діяльності, наприклад охорони державного кордону,
ми не торкаємося): підготовка проектів нормативно-правових актів,
пов’язаних з забезпеченням правопорядку та законності в державі,
представлення їх парламенту, Президенту та уряду країни; безпосередня
участь в розробці програм, планів, що стосуються охорони громадського
порядку, громадської безпеки, боротьби з правопорушеннями в координації з
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іншими заінтересованими міністерствами і відомствами; надання пропозицій
щодо актуальних проблем забезпечення безпеки, захисту прав і свобод
громадян та суспільства від терористичних атак; підготовка пропозицій щодо
забезпечення профілактики та попередження правопорушень, як частини
загальнодержавних програм, у співпраці з міністерствами та відомствами,
діяльність яких може вплинути на реалізацію цих завдань; визначення
стратегії та створення належних умов (політичних, фінансових, кадрових)
для забезпечення ефективних результатів в сфері внутрішніх справ, охороні
прав і свобод громадян; визначення напрямку та розробка програм і
відповідних нормативно-правових актів щодо соціального захисту, прав та
інтересів працівників МВС та виконавчих органів МВС, в тому числі,
працівників поліції; налагодження і практичне керівництво в сфері
міжнародного співробітництва, в тому числі, в сфері внутрішніх справ,
підготовка і втілення в реальне життя нормативно-правових документів,
укладених з повноваженими представниками інших держав та міжнародних
організацій.
До функцій, що не здійснюються МВС Литви, Латвії та Естонії, як і
МВС України, але їх реалізація відбувається через діяльність органів поліції,
належать: організація та здійснення практичної діяльності по охороні
громадського порядку, громадської безпеки, боротьбі зі злочинністю;
проведення досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності;
забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, працівників
суду, прокуратури, інших державних органів, а також посадових осіб
правоохоронних органів, що працюють в системі Міністерства внутрішніх
справ; здійснення розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду, в
тому числі, на підставі укладених міжнародних договорів та міжнародних
зобов’язань; організація попереджувальної та профілактичної роботи серед
населення,

неповнолітніх,

діяльності

щодо

ліквідації

дитячої

безпритульності; перевірка об’єктів дозвільної системи, порядку зберігання,
використання, знищення вибухових речовин, боєприпасів, зброї тощо;
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здійснення діяльності, пов’язаної з охоронною певних об’єктів на договірних
умовах, а також дипломатичних, консульських установ; проведення роботи
по ре соціалізації осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі; надання
ліцензійних послуг для ведення певних видів господарської діяльності.
Визначення функцій Міністерства внутрішніх справ Литовської,
Латвійської та Естонської Республік безпосередньо впливає на структурну
побудову самого міністерства, її організаційну структуру. В зв’язку з
однорідністю мети (місії), завдань та функцій, що притаманні МВС трьох
Прибалтійських держав, при розкритті питання щодо структурної побудови
вважаємо за можливе більш детально зупинитися на структурі МВС Литви,
як країни, що делегувала своїх представників в України для участі в
реформах української правоохоронної системи.
Так, Міністерство внутрішніх справ Литви очолює міністр (Minister
of the Interior), який у відповідності до ст. 91 Конституції Республіки входить
до складу Уряду держави. Міністр внутрішніх справ призначається та
звільняється з посади за поданням Прем’єр – Міністра Литви Президентом
країни, як це визначено ст. 92 Конституції Республіки. Уряд вносить на
розгляд та затвердження парламенту - Сейму програму діяльності уряду, в
тому числі, в частині діяльності в сфері внутрішніх справ та забезпечення
внутрішньої безпеки [44].
В зв’язку з тим, що уряд несе солідарну відповідальність перед
парламентом – Сеймом, міністр внутрішніх справ Литви також несе
відповідальність перед парламентом - Сеймом, а також Президентом країни і
є підзвітним Прем’єр – Міністру. У відповідності до ст. 98 Конституції
Республіки, міністр керує міністерством, вирішує всі питання, що
відносяться до компетенції міністерства, а також може виконувати інші
функції, що будуть на нього покладені законом. Виконувати функцію
міністра у випадках його відсутності має права лише інший член уряду, що
призначається Прем’єр – Міністром виконуючим обов’язки міністра, а не
інша керівна особа міністерства внутрішніх справ. Строк виконання своїх
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посадових обов’язків міністром обмежений часом діяльності парламенту
країни – Сейму, а саме чотири роки. Міністр, як і весь Уряд закінчує свої
повноваження після виборів до Сейму або у випадку обранні Президента
Республіки. Зміна міністра можлива у випадках прямо передбачених законом
[44]. Міністр внутрішніх справ не може бути притягнутий до кримінальної
відповідальності, заарештовані або іншим шляхом обмежений у свободі без
згоди Сейму та попередньої згоди Президента Республіки. Відставка уряду
тягне відставку міністра внутрішніх справ Литви, що свідчить, що фігура
міністра є суто політична фігура, а визначення стратегічного напряму
діяльності міністерства пов’язано з визначенням політики всього Уряду
країни в сфері внутрішніх справ. Міністр на вимогу Сейму має звітувати
перед

парламентом

про

наслідки

своєї

діяльності

і

нести

повну

відповідальність за неї. Відповідно до ст. 101 Конституції Литви, міністр
внутрішніх справ Литовської Республіки зобов’язаний подати у відставку в
разі висловлення йому недовіри половиною від загального числа депутатів
Сейму в результаті проведеного таємного голосування [44].
Підставами звільнення міністра (це стосується, в тому числі, в Латвії
та Естонії) може бути не тільки завершення його каденції, а також позиція
парламенту, Президента та уряду щодо результативності виконання ним
своїх обов’язків. Характерною особливістю в цьому плані є позиція самого
міністра. Незадоволення його роботою, в тому числі, населення і суспільства,
призводить до відставки міністра за його власним бажанням. Європейська
традиція вимагає від міністра реагувати на відношення суспільства щодо
ефективності роботи міністерства і, не чекаючи рішень парламенту,
Президента та уряду, приймати самостійні кадрові рішення стосовно самого
себе [51].
Прикладом цього є позиція керівництва Литовської Республіки щодо
відставки міністра внутрішніх справ Саулюса Скверняліса, який самостійно
прийняв рішення подати заяву про відставку Прем’єр – Міністру Литви,
повідомивши, що робить такі дії «перед обличчям загальної глобальної
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загрози заради суспільного інтересу та стабільності в країні». «Сьогодні, - як
зазначив міністр, - державі як ніколи необхідна стабільність. Будь-яка
політика щодо розколу виконавчої влади вигідна лише нашим опонентам або
силам, що попирають суспільний інтерес. Для мене найголовніше – безпека
кожної людини Литви і самої держави» [77]. Натомість, Президент
Литовської Республіки Даля Грибаускайте звернула увагу на те, що
підставами відставки міністра внутрішніх справ стала не стільки його
діяльність на посту керівника міністерства, скільки його поведінка щодо
інформування суспільства і керівництва держави про актуальні проблеми
внутрішньої безпеки. Президент зазначила, що «міністр внутрішніх справ
зобов’язаний своєчасно та вичерпно інформувати про події всіх керівників
держави» [78].
В зв’язку з тим, що міністри внутрішніх справ Литви, Латвії та
Естонії є суто політичними фігурами, то на посаду міністра призначаються
особи, які не завжди мали відношення до правоохоронної діяльності. Про це
свідчить, наприклад, призначення міністром внутрішніх справ Литви Томаса
Жилинскаса, члена партії «Порядок і справедливість», якій, у відповідності з
угодою, укладеною з правлячою коаліцією, належала посада міністра
внутрішніх справ [78].
І хоча міністр, здійснюючи загальне керівництво низкою виконавчих
органів,

уособлює

керівника

правоохоронної

структури,

натомість

безпосереднє керівництво поліцією здійснюють на професійній основі в
Литві - Генеральний комісар поліції, Латвії – начальник Державної поліції,
Естонії - Генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної
охорони, як керівники органів виконавчої влади – поліції (Департаменту
поліції, Державної поліції, Департаменту поліції та прикордонної охорони),
що є складовими частинами МВС Литви, Латвії та Естонії.
Так, у підпорядкуванні міністра внутрішніх справ Литви знаходяться
канцлер міністерства та три заступники міністра, кожний з яких відповідає за
окремі ділянки діяльності міністерства. В інтересах забезпечення діяльності
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міністра в напрямку реалізації мети («місії») і завдань, що стоять перед
міністерством, створений і працює апарат міністра внутрішніх справ.
Цей підрозділ зобов’язаний приймати заходи щодо втілення
політичних ідей міністра, його планів у сфері внутрішніх справ, що означає
створення належних умов праці міністра по реалізації завдань, поставлених
перед ним парламентом, Президентом та Урядом держави. Структура
міністерства, безумовно прилаштована до реалізації поставлених перед
міністром завдань і функцій і може бути змінена одночасно із зміною цих
завдань і функцій. До складу апарата міністра входять такі посадові особи та
підрозділи, як: головні радники міністерства (Chief Advisers of the Ministry)
та радники міністра (Advisers to the Minister); генеральний інспектор
(Inspector General), юридичний департамент (Law Department); Департамент з
прав

людини

(Human

Resources

Policy

Department);

Управління

попередження корупції та міжнародних розслідувань (Corruption Prevention
and International Investigations Division); Управління внутрішнього аудиту
(Internal Audit Division); Управління громадських зв’язків (Public Relation
Division); спеціальні аташе (Special Attaches).
Враховуючи необхідність створення умов для нормальної та
стабільної діяльності міністерства, враховуючи зміни в політичному житті
країни, в склад міністерства введена посада канцлера міністерства
(Chancellor), який має можливість виконувати свої функціональні обов’язки
незалежно від будь-яких коливань в політичному житті суспільства.
Перебування особи на посаді канцлера не залежить від змін керівника
Міністерства внутрішніх справ – міністра. В той час, як міністр зобов’язаний
постійно діяти в напрямку створення належних умов роботи міністерства, в
тому числі, шляхом координації дій з парламентом (наприклад, питання
фінансування), Президентом, Урядом, іншими міністерствами, відомствами
та правоохоронними і спеціальними органами, канцлер зобов’язаний
здійснювати щоденну роботу по організації діяльності апарату міністерства і
підлеглих виконавчих органів МВС Литви. Натомість, канцлеру, як і
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міністру, заборонено «пряме» втручання в професійну службову та
оперативно-розшукову діяльність підлеглих виконавчих органів, у тому
числі, Департаменту поліції МВС. Канцлер Міністерства координує та
контролює діяльністю адміністративного апарата Міністерства, здійснює
контроль над адміністративно-господарською, плановою діяльністю та
організацією документообігу, управлінням персоналом.
Канцлер безпосередньо здійснює управління та контроль за
діяльністю наступних підрозділів: апаратом міністерства – адміністративним
Департаментом (Administrative Department), Департаментом економіки і
фінансів (Economics and Finance Department), Управлінням по роботі з
персоналом (кадрове управління) (Personnel Division), Департамент власності
і

капітального

будівництва

(Property

Management

and

Maintenance

Department), службою охорони здоров’я (Health Care Service), медичним
центром (Medical Centre), Центром реабілітації «Pušynas» (Recreation and
Rehabilitation Centre «Pušynas»), транспортною службою міністерства
(Transport Service), Вільнюським палацом культури, відпочинку та спорту
(Vilnius Palace of Culture, Entertainment and Sports), духовим оркестром
(Representative Wind-Instrument Orchestra), учбовим центром «Dainava» для
посадових осіб муніципальних органів (Training Centre «Dainava» for Public
and Municipal Servants Share).
Одночасно, як було вже зазначено, в Міністерстві внутрішніх справ
Литви введено три посади заступників міністра (Vice-minister), кожен з яких
є відповідальним за окремий сектор діяльності міністерства.
Так, до сфери відповідальності одного з заступників міністра (Viceminister), відносяться питання громадської безпеки, в тому числі, охорони
громадського
прикордонного

порядку,

служби

контролю,

статуту,

забезпечення

пожежно-рятувальних

робіт,

державного
обіг

зброї,

боєприпасів та вибухових речовин, захист громадян та об’єктів. В зв’язку з
цим, на нього покладаються обов’язки щодо контролю за діяльністю таких
виконавчих органами, що включені до складу МВС Литви, а саме:
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Департаменту поліції (Police Department); Служби охорони державного
кордону (State Border Guard Service); Служби з питань розслідування
фінансових злочинів при МВС (Financial Crime Investigation Service);
Пожежно-рятувального

Департаменту

(Fire

and

Rescue

Department);

Департаменту захисту VIP – осіб (VIP Protection Department). Окрім того, цей
заступник міністра (Vice-minister), відповідає за діяльність таких підрозділів,
як:

Департамент політики публічної безпеки (за виключенням питань

міграції) (Public Security Police Department), фонд зброї Литовської
Республіки (Weaponry Fund of the Republic of Lithuania); служба громадської
безпеки (Public Security Service); державного підприємство «Regitra» (State
Enterprise «Regitra»); школи кадетів (Public Organization Cadets School).
Другий із заступників міністра (Vice-minister), є відповідальним за
проходження державної цивільної служби в системі МВС; взаємодію МВС з
громадськістю;

координацію

та

співробітництво

з

міжнародними

організаціями, установами, агенціями іноземних держав в питаннях, що
віднесені до компетенції МВС; координацію діяльності в рамках ЄС;
здійснення контролю за використанням фінансової допомоги ЄС, що
надходить в Литву для забезпечення внутрішньої безпеки; щодо питань,
пов’язаних з міграцію громадян (за виключенням економічної міграції);
ідентифікацію громадян за документами; реєстрацію місце проживання
громадян, організацію та розвиток фізичної культури і спорту в системі
МВС. В зв’язку із визначеними повноваженнями, на цього заступника
міністра (Vice-minister), покладається керівництво наступними виконавчими
органами, що входять до складу МВС, а саме: Департамент регіональної
політики (взаємодія з ЄС в питаннях внутрішньої безпеки) (Regional Policy
Department of the Ministry of the Interior (the EU aid in the area of internal
security issues); Департамент міграції при МВС (Migration Department under
the Ministry of the Interior); Центр видачі документів, що засвідчують особу
при МВС (Personalization of Identity Documents Centre). Окрім того,
зазначена

посадова

особа

відповідає

за

роботу

таких

підрозділів
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міністерства, як: Департамент громадського управління (за виключенням
питань місцевого самоврядування) (Public Governance Policy Department of
the Ministry of the Interior (except local self-government issues); Департамент
політики публічної безпеки (питання міграції) (Public Security Police
Department (Migration issues), Департамент міжнародного співробітництва
(International Cooperation Department); Литовський інститут громадського
управління (Lithuanian Institute of Public Administration).
Третій заступник міністра є відповідальним за регіональний
розвиток,

місцеве

самоврядування,

питання

інформаційної

безпеки,

застосування інформаційних технологій в галузі суспільного управління. Він
здійснює контроль за виконавчими органами, що включені до складу МВС
Литви, а саме: Департаментом регіональної політики (за виключенням
фінансової допомоги ЄС Литви в сфері внутрішньої безпеки) (Regional Policy
Department (except the EU financial aid to Lithuania in the area of internal
security issues); Департамент громадського управління (в тому числі,
питання місцевого самоврядування) (Public Governance Policy Department
(local self-government issues); Департамент регіонального розвитку (Regional
Development Department); Департамент інформаційних технологій і зв’язку
(Information Technolоgy and Communications Department). Окрім того, він
здійснює контроль над роботою Секретаріату (Joint Technical Secretariat).
Дуже схожими є структури МВС Латвії та МВС Естонії. Так, до
організаційної структури МВС Латвії включені: Державна поліція, Поліція
безпеки, Державна прикордонна служба, Державна пожежно-рятувальна
служба, Служба громадянства та міграції, інформаційний центр апарат
міністра та підрозділи, обслуговують діяльність міністерства та його
виконавчих органів [79]. До організаційної структури МВС Естонії входять:
Департамент поліції та прикордонної охорони, Департамент поліції безпеки,
Департамент рятувальної служби, Центр інформаційних технологій та
розвитку, Центр тривоги «112», Академія внутрішньої оборони, відділ
місцевого самоврядування та регіонального розвитку, апарат міністра та
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підрозділи, що обслуговують діяльність міністерства та його виконавчих
органів [80].
Сучасні дослідники організаційної структури органів внутрішніх
справ визначають два види структурних підрозділів, що напряму пов’язано з
визначеними функціями Міністерства. По перше, це підрозділи загального
керівництва, по-друге, функціональні підрозділи. Необхідно ще раз
наголосити, що МВС Литви, Латвії та Естонії, маючи всі ознаки
правоохоронного органу, не мають галузевих структурних підрозділів в сфері
внутрішніх справ, які безпосередньо реалізують мету та завдання самого
Міністерства. Мова йде про галузеві служби, на які безпосередньо
покладаються функції охорони громадського порядку, громадської безпеки,
профілактики

правопорушень,

розкриття

та

розслідування

злочинів,

здійснення оперативно-розшукових, розвідувальних та контррозвідувальних
заходів в кримінальному середовище. Такі галузеві підрозділи функціонують
і діють у виконавчих органах, що входять до складу МВС Литви, Литви та
Естонії, в тому числі, в одному з виконавчих органів міністерства –
Департаменті поліції (Литва), Державній поліції (Латвія), Департаменті
поліції та прикордонної охорони (Естонія), їхніх підлеглих і територіальних
органах. Продовжуючи дослідження організаційної структури МВС Литви,
як відображення загального відношення до організації такого міністерства,
необхідно зазначити наступне.
Складовими частинами Міністерства внутрішніх справ Литви, як вже
зазначалося, є: Департамент поліції (Police Department), Служба охорони
державного кордону (State Border Guard Service), Департамент міграції
(Migration Department under the Ministry of the Interior), Служба з питань
розслідування фінансових злочинів (Financial Crime Investigation Service),
Пожежно-рятувальний

Департамент

(Fire

and

Rescue

Department),

Департамент захисту VIP – осіб (VIP Protection Department); Департамент
регіональної політики (Regional Policy Department of the Ministry of the
Interior).
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Діяльність Департаменту поліції МВС Литви (Police Department), як
і Державної поліції Латвії та Департаменту поліції та прикордонної охорони
Естонії, розкрита дисертантом у Розділі 2 дисертаційного дослідження. Що
стосується інших органів виконавчої влади, що діють в складі МВС Литви, то
автор вважає за необхідне надати лише короткий опис їх завдань та функцій.
Діяльність Служби охорони державного кордону (State Border Guard
Service) регламентується Законом Литовської Республіки «Про службу
охорони державного кордону» від 10 жовтня 2000 року № VIII -1996.
Відповідно до ст.ст. 1 та 2 Закону, Служба охорони державного кордону
МВС Литовської Республіки є державна інституція, призначення якої є
охорона державного кордону та контроль її перетинання, а у випадках
військового часу захищати державу в складу збройних сил. Служба
відноситься до сфери управління МВС, яке керує політикою охорони
державного кордону, здійснює реалізацію та контроль за реалізацією цією
політик. Керівником зазначеного органу є посадова особа, яка має назву
Командир служби, який підпорядкований Міністру внутрішніх справ.
Відповідно до ст. 10 зазначеного Закону, на Службу охорони державного
кордону покладені певні повноваження по забезпеченню правопорядку в
прикордонній зоні та на охоронюваних об’єктах, при цьому Служба наділена
загальними правами та повноваженнями поліції, що встановлені законами
Литовської Республіки [81].
Департамент міграції при Міністерства внутрішніх справ Литовської
Республіки (Migration Department under the Ministry of the Interior) є
підрозділом, який здійснює реалізацію політики міністерства в галузі
міграції. Департамент створений в складі МВС наказом міністра від 21
травня 1992 року шляхом об’єднання двох підрозділів Служби еміграції та
паспортного

відділення

МВС.

Діяльність

Департаменту

міграції

регламентується Положенням «Про департамент міграції при Міністерстві
внутрішніх справ Литовської Республіки», затвердженого наказом Міністра
внутрішніх справ Литовської Республіки від 06 жовтня 2000 року № 388 [82].
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Безпосередньо Міністерство формує державну політику в області
міграції, за виключенням економічної, організує, координує та контролює її
реалізацію, забезпечує реалізацію політики держави у візовій галузі.
Натомість Департамент забезпечує організацію та видачу документів, що
підтверджують право особи на відновлення громадянства Литовської
республіки, литовське походження, організує видачу шенгенських та
національних віз, довідок, що підтверджують право громадянина – члена ЄС
на постійне або тимчасове проживання в Литві, дозволів на проживання
членів сім’ї громадянина – члена сім’ї, дорожніх документів осіб без
громадянства

та

біженців,

паспортів

іноземних

осіб,

реєстраційних

документів такої особи, в установленому порядку приймає рішення щодо
отримання

громадянства

дитиною,

організовує

прийняття

присяги

Литовської Республіки в МВС, веде Національний реєстр іноземних осіб,
яким

заборонено

перебування

на

території

Литовської

Республіки.

Департамент приймає участь у формуванні та реалізації візової політики .
Структуру

адміністрації

Департаменту

затверджує

Міністр

внутрішніх справ. На 2013 рік в складі Департаменту працювали 80 осіб.
Департамент очолює директор, який має заступника. В склад Департаменту
входять загальний відділ, відділ в справах імміграції, відділ в справах
іноземних осіб, відділ у правах притулку, відділ права, міжнародного
співробітництва та персоналу, відділ в справах громадянства [83, С. 8-9].
Служба

розслідування

фінансових

злочинів

(Financial

Crime

Investigation Service), взяла на себе функції, пов’язані із захистом фінансової
системи держави від злочинних посягань, розкриттям та розслідуванням
злочинів в сфері економіки, фінансових та податкових злочинів. Служба
розробляє стратегію і тактику протидії злочинній діяльності у фінансовій
сфері, приймає участь в реалізації загальнодержавної Національної програми
попередження злочинності, Національної програми боротьби з корупцією,
готує стратегію розвитку зв’язків з громадськістю та населенням з метою
притягнути громадськість до участі в боротьбі з фінансовими злочинами,
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відмиванням «брудних» коштів. В цій роботі Службі надає допомогу
Європейський Союз та інші держави, з якими Литва співробітничає в цій
галузі. Служба діє на підставі Законів Литовської Республіки «Про Службу
розслідування фінансових злочинів» [84], яка визначає завдання та функції
Служба розслідування фінансових злочинів, та «Про попередження
фінансування

терористичної

діяльності»,

що

визначає

секторальні

повноваження Служби в напрямку боротьби з терористичною діяльністю
[85]. Службу очолює директор, який призначається міністром внутрішніх
справ на підставі Закону Литовської Республіки «Про державну службу» від
23 квітня 2002 року № ІХ-855 [86].
Департамент протипожежної безпеки та рятування (Fire and Rescue
Department) є відповідальним за захист громадян, майна юридичних і
фізичних осіб, оточуючого середовища, особливо важливих об’єктів від
пожеж, катастроф тощо та в умовах надзвичайних ситуацій [87]. В складі
Департаменту працює біля 5000 осіб, з них біля 4000 осіб є штатними
працівниками, які займають офіцерські посади, понад 700 осіб працюють на
договірних засадах. У складі Департаменту створено17 підлеглих служб для
виконання завдань Департаменту, 3 служби - для захисту особливо важливих
об’єктів, школа по підготовки пожежних, Центр дослідження проблем
пожежної безпеки, Центр надзвичайних ситуацій. Департамент очолює
директор, який має заступників за різними напрямками діяльності.
Департамент захисту VIP - осіб (VAD) (VIP Protection Department)
є виконавчим органом в системі МВС Литовської Республіки, завдання якого
- гарантія безпеки та захист перших осіб держави, а саме: голови парламенту
– Сейму, Президента, Прем’єр – Міністра, членів їхніх сімей, офіційних
гостей країни, які прибувають з офіційними візитами, інших осіб, які
підлягають захисту, проти будь-яких намагань створити загрозу їхньому
життю або здоров’ю, захист об’єктів особливого значення. Діяльність
Департаменту очолює директор, який має заступників за напрямком
діяльності. Робота Департаменту побудована на принципах поваги до закону,
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дотримання законності, прав людини, захист її інтересів та свобод, рівності
всіх перед законом, розумне поєднання між гласністю і конфіденційністю,
політичний нейтралітет, безумовне дотримання дисципліни при виконанні
службових обов’язків. При виконанні своїх службових обов’язків на
території Литви, працівники Департаменту організують і здійснюють захист
охоронюваних осіб, координуючи свої дії з іншими підрозділами МВС
Литовської Республіки, а також з іншими спеціальними та правоохоронними
органами Литви та інших держав з метою повного гарантування безпеки
зазначених осіб. За межами країни працівники підрозділу діють на підставі
міжнародних договорів та двохсторонніх угод. З метою виконання
поставлених завдань працівниками Департаменту проводяться необхідні
розвідувальні,

контррозвідувальні,

оперативно-розшукові

заходи,

накопичують та аналізують необхідну інформацію, направлені на виявлення
діяльності ворожої розвідки, терористичних груп та окремих осіб, які можуть
виношувати плани щодо посадових осіб, які знаходяться під охороною.
Департаменту надано право встановлювати відповідний режим в місцях
перебування осіб, які охороняються. Для виконання своїх завдань працівники
Департаменту мають необхідну спецтехніку та озброєння [88].
Департамент регіональної політики (Regional Policy Department of
the Ministry of the Interior) створений в січне 2011 року на базі відділу з
аналогічною назвою, що свідчить про зростання його ваги в суспільному
житті. Департамент відповідає за підготовку стратегії розвитку окремих
територій

Литви,

контролює

реалізацію

національної

регіональної

політики,забезпечує ефективну діяльність рад регіонального розвитку, несе
пряму відповідальність за відбір регіональних програм і проектів, які
здійснюються за рахунок фінансової допомоги Європейського Союзу [89].
Правовою базою діяльності Департаменту є Закони Литовської Республіки
«Про регіональний розвиток Литовської Республіки», «Про управління
уїздами Литовської Республіки», а також Стратегія довгочасного розвитку
держави, Стратегія регіональної політики Литви до 2013 року. Стратегічна
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мета регіональної політики є досягнення соціального зближення різних
територій держави, досягнути того, щоб у всіх

повітах Литви був

встановлений середній прожитковий стандарт, а саме, середньо річна
заробітній плата складала не менше 75 відсотків середнього показника по
країні, рівень безробіття в них не перевищував середній рівень безробіття по
країні [90].
Таким чином, у порівнянні з МВС Литви, повноваження та структура
МВС Латвії та Естонії мають ідентичний характер. Існують деякі розбіжності
в структурах, що пов’язано з визначенням тих же повноважень. Так, в
структурі МВС Литви на теперішній час відсутній підрозділ, що відповідає за
забезпечення національної безпеки (хоча раніше такий підрозділ був у складі
МВС Литви). Натомість, в структурі МВС Литви діє підрозділ, який
забезпечує захист вищих посадових осіб та представників офіційних
делегацій. Зазначена означає фактичну єдність не тільки мети, завдань,
функцій МВС Литви, Латвії та Естонії, а в підходах до формування
організаційної структури своїх міністерств, що безумовно логічно пов’язано
між собою. Аналогічно, це стосується і структур апаратів міністерств трьох
Прибалтійських держав, що відображає потреби керівництва всією системою
міністерства,

наявними

кадровими,

фінансовими

та

матеріальними

ресурсами.
Повертаючись до МВС Литовської Республіки, як відображення
загальних тенденцій побудови апарату, автор зазначає наступне. Так, до
підрозділів загального керівництва, що входять в склад МВС Литви,
відносяться ті підрозділи, які виконують організаційні та штабні функції:
підрозділу, що входять до складу апарату міністра, а також адміністративний
департамент (Administrative Department); Секретаріат (Public Entity Joint
Technical Secretariat); Управління внутрішнього аудиту (Internal Audit Unit).
До

функціональних

структурних

підрозділів

Міністерства

внутрішніх справ Литовської Республіки належать підрозділи, на які
покладені функції забезпечення професійної діяльності всіх вище зазначених
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виконавчих органів міністерства, а також в частині надання послуг
населенню, зокрема: Департамент інформаційних технологій і комунікацій
(Information Technolоgy and Communications Department); фонд зброї
Литовської Республіки при МВС (Weaponry Fund of the Republic of
Lithuania); Центр видачі документів, що засвідчують особу при МВС
(Personalization of Identity Documents Centre) та деякі інші. Окремо
необхідно звернути увагу на діяльність зазначених структурних підрозділів,
які відіграють важливу роль в діяльності, в тому числі, Департаменту поліції
МВС Литви.
Так, Департамент інформаційних технологій і комунікацій (ИРД)
(Information Technolоgy and Communications Department) відповідає за
розвиток новітніх технологій в галузі використання комп’ютерної техніки,
зв’язку в інтересах кримінального судочинства, захисту державного кордону
тощо. Департамент є структурним підрозділом міністерства, установою
прямого управління, що знаходиться в підпорядкуванні МВС Литви. Метою
діяльності Департаменту є збір, обробка та надання необхідної інформації в
інтересах кримінального судочинства, боротьби зі злочинністю, забезпечення
охорони громадського порядку та громадської безпеки, з використанням
технічних засобів обробки та аналізу інформації, забезпечення міністерства
та підпорядкованих йому підрозділів оперативним зв’язком, електронним
зв’язком, що відповідають вимогам Європейського Союзу. Окрім того,
Департамент надає послуги населення в отриманні довідок щодо наявності
чи відсутності судимостей у фізичної особи, надає інформацію щодо
притягнення до адміністративної відповідальності юридичних і фізичних
осіб, здійснює перевірку справжності документів в Реєстрі недійсних
документів, перевірку транспортних засобів, надає інформацію щодо
визначення статусу об’єкта культури та його опис, формує статистику подій,
що загрожують громадській безпеці, відображає статистику зареєстрованих
злочинів

на

електронній

карті,

надає

інформацію

щодо

адміністративних стягнень, здійснює обробку біометричних даних.

сплати
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Фонд зброї Литовської Республіки при МВС Литви створений в 1991
році з метою контролю за обігом зброї в країні на підставі Постанови уряду
Литви від 08 серпня 1991 року № 322, Постановою уряду від 27 вересня 1991
року було затверджено Положення про фонд зброї (збройний фонд). В
подальшому парламентом Республіки – Сеймом прийнятий Закон Литовської
Республіки «Про Литовський фонд зброї» від 11 липня 1996 року № І-1485, а
17 жовтня 1996 року – Постанова уряду Литви № 1209 «Про затвердження
положення про Литовський фонд зброї» визначені повноваження фонду.
Фонд зброї має достатньо широкі повноваження в сфері обігу зброї, в першу
чергу, в зв’язку з тим, що на фонд покладені повноваження забезпечення
збройних сил, спеціальних і правоохоронних органів озброєнням. За
вказаним Законом, фонд має виключне право здійснювати зброєю,
боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, спеціальними
засобами державні установи, а також інші юридичні особи. Фонд також
відповідає за виробництво, ремонт озброєння, контроль за здійсненням
виробництва та його експлуатацію, здійснення закупок зброї за кордоном.
Фонд також здійснює реалізацію зброї та іншої продукції, продаж якої
відноситься до його компетенції [91].
Центр видачі документів, що засвідчують особу при МВС
(Personalization of Identity Documents Centre) є сервісною службою в складі
Міністерства внутрішніх справ Литви, яка надає послуги населенню в
отриманні документів, що

ідентифікують та посвідчують особу. Центр

очолює директор, який має двох заступників. До складу Центру входять
підрозділи: адміністративний, ідентифікації, ІТ - технологій, сертифікації та
розвитку. До його повноважень відносяться оформлення та видача
ідентифікаційних карт, паспортів, спеціалізованих документів, їх заказ та
виготовлення, дослідження в сфері паспортизації [92].
До підрозділів забезпечення ми відносимо підрозділи, які виконують
функції,

пов’язані

з

кадровою

діяльністю,

фінансово-економічну,

господарчою діяльністю, зокрема: Департамент економіки і фінансів
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(Economics and Finance Department); Відділ роботи з персоналом (кадровий
відділ)

(Personnel

Division);

Департамент

власності

і

капітального

будівництва (Property Management and Maintenance Department); транспортна
служба (Transport Service); служба охорони здоров’я (Health Care Service);
Департамент

міжнародного

співробітництва

(International

Cooperation

Department); юридичний відділ (Legal Unit); Управління по зв’язкам з
громадськістю, а також інші підрозділи, що забезпечують нормальну
системну роботу Міністерства внутрішніх справ та його діяльність в сфері
виховання, охорони здоров’я, культури та спорту.
Не зупиняючись детально на характеристиці окремих елементів
апарату МВС Латвії та Естонії, необхідно зазначити, що в своєму складі вони
мають підрозділи, що забезпечують кадрову, фінансову, бухгалтерську,
аудиторську

діяльність,

інформаційне-аналітичне,

матеріально-технічне

забезпечення, внутрішню безпеки, зв’язки з іншими органами держави,
населенням, громадськістю, міжнародну співпрацю.
Визначаючи місце та роль Міністерств внутрішніх справ Литовської,
Латвійської та Естонської Республік в загальній системі внутрішньої безпеки
своїх країн необхідно визначити, що ці міністерства, як і МВС України, є
основними суб’єктами держави в частині організації, координації суспільних
відносин в сфері внутрішньої безпеки, а не суб’єктом безпосереднього
забезпечення громадського порядку і безпеки та протидії правопорушенням.
Аналізуючи структуру МВС України, дисертант прийшов до
висновку про наявність однакових підходів до її формування. В теперішній
час до складу МВС України, як уже зазначалось, входять центральні органи
виконавчої влади, в тому числі, Національна поліції України. Його діяльність
контролює та координує саме Міністерство внутрішніх справ. До складу всіх
зазначених нами міністерств включенні виконавчі органи, що відповідають
за охорону громадського порядку, забезпечення громадської безпеки,
протидію правопорушенням, охорону державного кордону, виконують
роботу по захисту населення, фізичних та юридичних осіб в умовах
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надзвичайного стану, стихійного лиха, аварій тощо, здійснюють міграційну
політику, проводять заходи по боротьбі з фінансовими (економічними
злочинами). В складі МВС України також створені і працюють штабні
підрозділи, функціональні підрозділи та підрозділи забезпечення, що є
аналогічними до литовських, латвійських та естонських, що забезпечують
діяльність всього апарату управління. На відрізнення від Прибалтійських
Республік, в складі МВС України відсутні підрозділи, що займаються
самоврядуванням та регіональним розвитком.
На думку автора, існуюча структура МВС Литви, Латвії та Естонії,
включення до їхнього складу визначених вище органів виконавчої влади є
цілком

логічним,

враховуючі

невелику

територією

та

населення

Прибалтійських країн, обмеженість фінансових та кадрових ресурсів.
Натомість, включення до складу МВС України, наприклад, прикордонної
служби, служби надзвичайних ситуацій є достатньо проблематичною,
враховуючі можливість керування всією системою МВС України, її
виконавчими органами на значній території держави, при наявності великої
кількості населення та відсутністю досвіду управління такими силами.
Позитивність цього кроку чи його негативні наслідки можна буде побачити
та оцінити через певний проміжок часу.
Враховуючи, що реформи в системі МВС Литви, Латвії та Естонії
проходили одночасно з реформуванням всієї системи органів державної
влади, то, як зазначає керівник Консультативної місії ЄС по реформуванню
цивільного сектору безпеки Кальман Міжей, «реформування правоохоронних
органів в України неповинна обмежуватися виключено Міністерством
внутрішніх справ». На думку експерта, «нова поліція не буде ефективною,
якщо її не підтримують реформи прокуратури» [93].
Дисертант не може повністю погодитися з такими висновками
експерта, враховуючи, що окремі зміни в окремому органі виконавчої влади,
наприклад, Міністерстві внутрішніх справ, прокуратурі, без глобальних змін
у всьому суспільстві, інших органах державної влади, управління та судової
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системи, не можуть привести до позитивних результатів, в тому числі, в
сфері внутрішніх справ, а досягнуті позитивні результати можуть бути
втраченими.

Висновки
1.

Автором обрано для дисертаційного дослідження поліцію Литовської,

Латвійської та Естонської Республік, під якими слід розуміти Департамент
поліції МВС Литви, Державну поліцію МВС Латвії, Департамент поліції та
прикордонної охорони МВС Естонії, а також територіальні та спеціальні
підрозділи,

що

входять

до

складу

Міністерств

внутрішніх

справ

Прибалтійських Республік. Є загально визначеним, що проведені в цих
країнах реформи поліції мали позитивні наслідки, що дає можливість після
ретельного вивчення досвіду проведених реформ та досвіду діяльності
литовської, латвійської та естонської поліції у післяреформений період
використати його при реформуванні та розбудові Національної поліції
України.
2.

Дисертант приходить до висновку, що Міністерства внутрішніх справ

Литовської, Латвійської та Естонської Республік визначаються як центральні
органи виконавчої влади, що діють в сфері внутрішніх справ. Натомість,
МВС Литви, Латвії та Естонії не є органами, що відірвані від загального
механізму держави. В сфері внутрішніх справ визначальну роль відіграють
органи законодавчої влади - парламенти Литовської та Латвійської Республік
– Сейм, Естонської Республіки – Рійгікогу, органи виконавчої влади, які
представляють Президенти Республік, уряди Литви, Латвії та Естонії, окремі
міністерства та відомства, судова влада, яку представляють Конституційний
Суд, Верховний суд, суди загальної та спеціальної юрисдикції, а також
Прокуратура Литовської, Латвійської та Естонської Республік та Державні
контролери Литви, Латвії та Естонії. При здійсненні дослідження виділені
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нормативно-правові акти, на базі яких будується діяльність зазначених
органів державної влади.
3.

Автор

доходить висновку, що

Міністерства внутрішніх

справ

Литовської, Латвійської та Естонської Республік, як центральні органи
виконавчої влади в сфері внутрішніх справ, мають ознаки органів, що
здійснюють правоохоронну діяльність, і вони є правоохоронними органами.
До складу МВС Литви, Латвії та Естонії входить ціла низка виконавчих
органів, в тому числі, Департамент поліції, який є підконтрольним та
підзвітним

органом

МВС

Литви,

Державна

поліція

Латвії,

яка

є

підконтрольна на підзвітна МВС Латвії, Департамент поліції та прикордонної
охорони, що підконтрольний та підзвітний МВС Естонії.
4.

МВС Литви, Латвії та Естонії не обмежені правоохоронними

функціями, а спираючись як на національне законодавство, так і нормативноправові акти Європейського Союзу, здійснюють певні повноваження в сфері
місцевого самоврядування та регіонального розвитку, що підтверджується
включенням до складу міністерства підрозділів, що відповідають за
самоврядування та регіональну політику.
5.

Дисертант зазначає, що правовою основою діяльності МВС Литви,

Латвії та Естонії є Конституція, а також закони, прийняті парламентом
(Сеймами, Рійгікогу), нормативно – правові акти Президентів та уряду цих
країн. Натомість, в Литовській, Латвійській, Естонській Республіках не
застосовується судовий прецедент.
6.

Міністерства цих країн побудовані на принципах централізованого

єдиного керівництва, а модель поліцейської системи відноситься до
централізованої (континентальної), на відрізнення, наприклад, від Франції, де
існують декілька самостійних поліцейських органів різного підпорядкування.
7.

Автор доходить висновку, що

метою («місією») Міністерства

внутрішніх справ Литовської, Латвійської та Естонської Республік

є

створення певних умов існування суспільства, що забезпечують його
безпеку, та саме існування, а також забезпечення захисту конституційних
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прав та свобод громадян, населення в цілому. Мета («місія») визначає
завдання, що покладаються на МВС Литви, Латвії та Естонії.
8.

Дисертант приходить до висновку, що до основних завдань Міністерств

внутрішніх справ Литви, Латвії та Естонії необхідно віднести стратегічне
планування в сфері внутрішніх справ, що в першу чергу означає планування
всієї діяльності, пов’язаної з охороною громадського порядку, забезпеченням
громадської

безпеки

та

протидією

правопорушенням.

Міністерства

здійснюють розподіл бюджетних коштів, виділених на правоохоронну
діяльність,

розробляють заходи, пов’язані з кадровим, матеріально-

технічним,

експертним,

інформаційним

забезпеченням

професійної

діяльності, у тому числі, центральних органів поліції та їхніх структурних
підрозділів.
9. Міністерство делегує основні правоохоронні повноваження в
сфері внутрішніх справ саме поліцейським органам: Департаменту поліції
МВС Литви, Державній поліції МВС Латвії, Департаменту поліції та
прикордонної охорони МВС Естонії, що відображається у функціях
зазначених Міністерств і розподілі функцій між Міністерствами та органами
поліції. При визначенні поняття «функції» в частині, що стосується
правоохоронної

діяльності,

дисертант

виходив

з

наукових

доробок

українських вчених-юристів, а також з того, що мета та завдання міністерства
визначають його функції. Так, всі функції міністерства поділяються на
основні, штабні (або загального керівництва) та забезпечувальні.
10.

Автор зазначає, що до складу Міністерства внутрішніх справ Литви

входять органи виконавчої влади, а саме: Департамент поліції, Служба
охорони державного кордону, Департамент міграції, Служба з питань
розслідування фінансових злочинів, Пожежно-рятувальний департамент,
Департамент захисту VIP – осіб, Департамент регіональної політики. Окрім
того, виходячи

з функцій, що властиві міністерству, побудована

організаційна структура, яка складається з підрозділів, що поділяються на
підрозділи загального керівництва, функціональні підрозділи та підрозділи
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забезпечення. Близькими є структури МВС Латвійської та Естонської
Республік.
11.

В складі Міністерств внутрішніх справ Литви, Латвії та Естонії відсутні

галузеві підрозділи, які безпосередньо здійснюють професійну діяльність по
охороні громадського порядку, забезпеченню громадської безпеки та
протидії правопорушенням, а самі Міністерства позбавлені права втручатися
в цю діяльність.
12.

З метою забезпечення стабільності діяльності в МВС Литовської,

Латвійської та Естонської Республік лише посада міністра є посадою
політичною, а всі інші посади не пов’язані з політичною належністю і не
залежать від перебування на посту міністра тої чи іншої особи. Більш того,
працівникам цих міністерств заборонено приймати участь в діяльності
політичних партій, громадських організацій, займатися політичною чи
громадською діяльністю.
13.

Дисертант приходить до висновків, що Міністерство внутрішніх справ

Литовської, Латвійської та Естонської Республік та Міністерство внутрішніх
справ України мають достатньо багато спільних рис в частині визначеної
мети («місії»), завдань та функцій.
З початком реформування органів внутрішніх справ МВС України
змінила свою організаційну структуру, об’єднавши під своїм керівництвом
центральні органи виконавчої влади, в тому числі, Національну поліцію
України, Державну прикордонну службу України, Державну службу України
з надзвичайних ситуацій, Державну міграційну службу України, Національну
гвардію України. Однак, основні повноваження МВС України залишаються
саме в сфері внутрішніх справ.
14.

Автор доходить висновку, що отримані в ході дослідження результати

свідчать про необхідність провести ретельну оцінку результативності таких
структурних

змін

з

метою

подальшого

реформування

Міністерства

внутрішніх справ України, та продовжити реформування органів внутрішніх
справ. Одним з цих кроків є підготовка та прийняття Закону України «Про
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Міністерство внутрішніх справ України», яке повинно замінити чинне на
теперішній час Положення про Міністерство внутрішніх справ України.
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РОЗДІЛ 2
Поліція Литви, Латвії та Естонії – організаційно - правові засади їхньої
діяльності

2.1.

Конституційні та організаційні засади діяльності органів поліції
МВС Литви, Латвії та Естонії
Проведення

дослідження

не

має

самоціллю

лише

дослідити

функціонування литовської, латвійської та естонської поліції. Основна мета –
інша, а саме, з’ясувати можливість використання досвіду поліції Литви,
Латвії та Естонії в реформуванні колишньої української міліції та розбудови
нової Національної поліції України. В зв’язку з цим, на нашу думку, важливо
визначити місце литовської, латвійської та естонської поліції в загальній
системі забезпечення внутрішньої безпеки, з’ясувати історичні шляхи
переходу міліції, що була складовою частиною загальної системи радянської
міліції, до національної литовської, латвійської та естонської поліції
європейського типу, особливості проведення реформ в сфері внутрішніх
справ (а вони повинні існувати).
Реалізуючи поставлене завдання, автор дослідив нормативно-правову
базу, на якій побудована діяльність поліції зазначених держав, визначив їхні
основні завдання та функції, здійснив порівняльний аналіз з тими завданнями
та функціями, що визначені для новоствореної Національної поліції України,
знайшов спільні риси та риси, що їх відрізняє. Є також дуже важливим
з’ясування

особливостей

формування

кадрового

складу

литовської,

латвійської та естонської поліції, в першу чергу, в тій частині, що стосується
попередження корупції в поліцейському середовищі, кардинальної зміни
ідеології поліцейської діяльності від «каральної» до ідеології надання
своєрідних правоохоронних «послуг» населенню, служіння суспільству.
В цьому плані є необхідним для проведення успішних реформ
правоохоронної системи України з’ясувати причини відсутності позитивних
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результатів в попередніх намаганнях українського керівництва провести
кардинальні реформу МВС та міліції України і дослідити чому не
спрацювали ідеї української міліції, пов’язані з співпрацею з населенням.
Побудова нової поліцейської системи в Литві, Латвії та Естонії
розпочалося ще до розпаду Радянського Союзу. Перші перетворення мали
місце починаючи з 1990 року, коли 11 березня 1990 року Верховна Рада
Литовської РСР проголосила про перехід до побудови незалежної Литовської
Республіки, прийнявши Акт про відновлення незалежності Литви. 20 серпня
1991 року незалежною державою стала Естонія, а 21 серпня 1991 року Латвія.
Вважається, що здійснення реформ правоохоронної, в тому числі,
поліцейської діяльності в Литві, Латвії та Естонії пройшло чотири етапи, з
чим погоджується дисертант досліджуючи діяльність литовської поліції.
Перший етап охоплює 1990-1994 роки, коли була створена національна
система правоохоронних органів незалежної Литовської, Латвійської та
Естонської держав. Спочатку на базі радянської міліції виникли підрозділи
національної литовської, латвійської та естонської поліції, проведена
деполітизація правоохоронних та спеціальних органів, розпочато створення
власної нормативно-правової бази їхнього функціонування.

Другий етап,

який охоплює 1994-2004 роки, пов’язаний з професійним становленням
правоохоронної системи, визначенням ролі та місцем поліції в суспільстві,
активізацією боротьби з корупцією в поліцейських лавах, перехід до системи
надання правоохоронних «послуг» населенню, укріплення довіри населення
до своєї поліції. Третій етап реформування правоохоронної системи, який
охоплює 2004-2010 роки, пов'язаний набуттям членства, в першу чергу, в
Європейському Союзі, а також НАТО (Литва стала членом НАТО раніше - з
2002 року), інтеграцією поліції до європейських та трансатлантичних
структур,

налагодження

постійного

співробітництва

з

країнами

Європейського Союзу та НАТО. Останній, четвертий етап реформування
розпочався в 2010 році і продовжується до теперішнього часу і пов’язаний з
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намаганням

Литовської,

Латвійської

та

Естонської

Республік,

її

правоохоронних органів, в тому числі, поліції, посилити поглиблення
інтеграційних процесів в частині управління загальною безпекою, а також
внутрішньою безпекою, і в сфері внутрішніх справ, зокрема.
З таким поділом, не погоджується російський дослідник Машугіна
Е.В., яка вважає, що перший етап реформування естонської поліції охоплює
тринадцять років з 1991 по 2004 роки, враховуючі час набуття незалежності
до входження Естонії в ЄС [94, С. 10]. Ми не можемо погодитися з таким
поділом етапів реформування естонської поліції в зв’язку з тим, що на
першому етапі (для Естонії – 1991-1994 роки) сталося руйнування радянської
правоохоронної системи, створення національних органів виконавчої влади,
в тому числі і поліції, а на другому етапі йшла активна підготовка
правоохоронної системи до вступу Естонії В ЄС та НАТО.
В литовській правові літературі вважається, що на першому етапі
реформування литовської поліції, що охоплює 1990-1994 роки, було
проведено

деполітизацію

та

становлення

національної

системи

правоохоронних органів незалежної литовської держави. Таку ж саму
позицію займають науковці та практики з Латвії та Естонії.
11 грудня 1990 року в Литовській Республіці був прийнятий Закон
«Про поліцію»

[95]. В цей же день був піднятий прапор реставрованої

литовської поліції зі словами «Закон і законність», що означало, що за основу
всієї діяльності взято повага до закону та забезпеченню прав та свобод
громадян. Вважається, що сучасна литовська поліція є продовженням
традицій литовської міліції (поліції) 1918-1924 років. І дійсно, новостворена
литовська поліція орієнтується саме на традиції довоєнної поліції.
Закон Естонської Республіки «Про поліцію» прийнятий Верховною
Радою Естонської Республіки навіть раніше - 20 вересня 1990 року (6 травня
2009 року прийнятий Закон «Про поліцію та прикордонну охорону») [96]. В
Латвії 4 червня 1991 року прийнятий Закон Латвійської Республіки також під
назвою «Про поліцію» [97].
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Закони «Про поліцію» трьох Прибалтійських держав змінили не тільки
систему правоохоронних органів, а й підходи до забезпечення громадського
порядку та громадської безпеки, корінним чином вплинув на розуміння місця
правоохоронних органів в загальній системі державного управління. На
початковому етапі реформування були проведені «косметичні» заходи, які
мали на меті створити зовнішній облік нової поліції та виокремити її від
радянської міліції: змінилася назва «міліція» - на «поліція», змінилися назви
підрозділів, атрибутика тощо. Враховуючи, що в лавах міліції працювало
багато російськомовних співробітників, розвал СРСР призвів до того, що
значна їх частина вийшла з системи МВС Литви, Латвії та Естонії і була
замінена місцевими національними кадрами. Як результат перших кроків
реформування виникло нове обличчя МВС Литовської, Латвійської та
Естонської Республік з новою структурою, була ліквідована радянська
міліція, і на її місці виникла національна поліція.
Після того, як керівництво СРСР офіційно визнало незалежність
Литовської, Латвійської та Естонської Республік [98; 99; 100], їм були
передані всі матеріальні цінності, нерухомість, техніка, озброєння, спеціальні
засоби тощо, що раніше належали МВС Литовської РСР, Латвійської РСР,
Естонської РСР, що означає, що створення нової поліції здійснювалося не на
порожньому місці, а при наявності розвинутої матеріально-технічної бази та
при висококваліфікованих кадрів, на зміну яких приходили нові національні
кадри.
Важливим фактором для здійснення оцінки роботи нової поліції є
рівень злочинності в країні на час отримання незалежності. Відповідно до
наявних статистичних даних в 1990 році чисельність населення Литовської
РСР складала 3 млн. 690 тис. млн. осіб, Латвійської РСР – 2 млн. 687 тис.
осіб, Естонської РСР – 1 млн. 583 тис. осіб [101], натомість чисельність
населення Української РСР складала 51 млн. 704 тисячі осіб [102, С. 19].
Стан злочинності на момент початку реформ мав наступні показники: в
Литовській Республіці в 1989 році було вчинено 37100 злочинів, 1990 році –
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31200 злочинів]; в Латвійський Республіці в 1989 році - 34700 злочинів, 1990
році – 29700 злочинів; в Естонській Республіці в 1989 рік – 23800 злочинів;
1990 році - 19141 злочин [103]. За статистичними даними в Україні за період
з 1987 по 1991 рік було вчинено злочинів: в 1987 році - 237821; в 1988 році –
242974; в 1989 році – 322340; в 1990 році – 369809; в 1991 році – 405516 [104,
С. 17].
Для того, щоб зрозуміти, з яких стартових позицій розпочали Литва та
України необхідно порівняти коефіцієнт злочинності на 100 тисяч населення
в період, який передував створенню незалежних держав. Так, коефіцієнт
злочинності на 100 тисяч населення в Україні складав: в 1989 році – 623,0;
1990 році – 716,9 [104, С. 18]. Коефіцієнт злочинності на 100 тисяч населення
в Литві складав відповідно: в 1989 році - 876, 1990 році – 985; Латвії складав
відповідно в 1989 році - 654; 1990 році – 985; Естонії складав відповідно: в
1989 році – 1216,9, 1990 році - 985 [103].
Найбільший показник коефіцієнту злочинності на 100 тисяч населення
був зареєстрований в Росії, а саме: в 1987 році – 816,9; 1988 році – 833,9;
1989 – 1098,5; 1990 році – 1242,5; 1991 році – 1463,2. Найменший показник
злочинності - в Азербайджані, а саме: в 1987 році – 205,4; 1988 році – 202,5;
1989 році – 212,8; 1990 році – 216,6; 1991 році - 219,2 [104, С. 18].
Як зазначалося, реформи в сфері внутрішніх справ розпочалися в
Литовській, Латвійській та Естонській Республіці ще в часи існування
Радянського Союзу. Організаційно нові правоохоронні органи були
оформлені в системі МВС Литви, як поліція, з новою структурою та
мисленням. В країнах була проведена деполітизацію органів внутрішніх
справ, спеціальних органів, збройних сил, інших державних органів, і поліція
(колишня міліція) перестала бути «бойовим підрозділом» будь-якої партії або
політичної групи. На першому плані постала ідея заміни ідеології
працівників поліції: від каральної (силової), що існувала всі роки
перебування Литви, Латвії та Естонії в складі СРСР, до демократичної, що
полягала, в першу чергу, в новій формі співпраці правоохоронних органів з
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населенням. Головна мета, яка була поставлена керівництвом незалежних
держав – перейти від силової організації, що захищає, в першу чергу,
державу, окремі політичні групи (наприклад, КПРС) до організації,
наближеної до суспільства і яка захищає людину і надає їй відповідну
«послугу» – правоохоронну. На початку 90-х років минулого століття була
сформована нормативно-правова база діяльності поліції Литви, Латвії та
Естонії. На її створення мали вплив існуючі вже системи регламентації
поліцейської діяльності скандинавських країн та інших країн Європи.
Правовою основою існування литовської поліції стала Конституція
Литовської Республіки 1992 року, Конституція Латвійської Республіки 1922
року (1997 року), Основний Закону Естонської Республіки 1992 року. Так,
відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 94 Конституції Литовської Республіки, Уряд
Литовської Республіки здійснює управління справами краю, охороняє
територіальну недоторканість Литовської Республіки, гарантує державну
безпеку та громадський порядок [44]. Аналогічні норми маються в
конституційному законодавстві Латвійської та Естонської Республік [45; 46].
У сучасному вигляді поліція Литовської, Латвійської та Естонської
Республік з’явилася ще за часи існування Радянського Союзу. Першим
нормативно-правовим актом, який став юридичною основою створення
поліції незалежної держави замість радянської міліції, є Закон Литовської
Республіки «Про поліцію» [95], Закони Латвійської та Естонської Республік
«Про поліцію» [96; 97].
Слід звернути увагу, що ставши на шлях незалежності, всі
пострадянські країни Прибалтики, в тому числі, Литовська, Латвійська та
Естонська Республіки, намагаючись як найшвидше увійти в Європейський
Союз, сприйняли ідеї формування поліції, які відображають загальносвітові,
а не тільки європейські тенденції.
В період з 1994 року по 2000 рік (на другому етапі реформування) в
Литовській, Латвійській та Естонській Республіках була створена професійна
система правоохоронних органів держави, що відійшла від традицій та
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стандартів радянської міліції - поліція. В першу чергу, була впроваджена
нова форма поліцейської діяльності, яка отримала назву «community
policing», що означає «комунальна поліція», «комунальне поліціювання», а
точніше, як визначають західні дослідники, «взаємодія поліції з громадою».
Саме цю ідею намагається впровадити в діяльність Національної поліції
України Консульська місія Європейського Союзу. Про сприйняття цієї ідеї
українськими реформаторами свідчить ст. 2 Закону України «Про
Національну поліцію» від 02 липня 2015 року № 580-VІІІ, відповідно до якої
«завданнями поліції є надання поліцейських послуг» [105], що означає
перехід на законодавчому рівні від «каральної» політики до політики надання
своєрідних правоохоронних (поліцейських) «послуг.
В цілому, ця ідея, яка також впроваджена в діяльність литовської,
латвійської та естонської поліції означає триєдине завдання, а саме,
наближення поліції до населення, відкритість поліції, дисципліна в роботі
поліції та відсутність корупції. На думку європейських дослідників,
позитивні результати впровадження цих ідей пов’язана не тільки з
ефективністю роботи поліції в напрямку розкриття та розслідування
злочинів, а в першу чергу, у зміні відносин між поліцією і населенням.
Так, Тімоті Шілтон, представник Консультативної місії ЄС зазначає,
що «справжній успіх означав би таку довіру між поліцією і громадянами, яка
дозволяла би попередити злочин». При цьому особливо важливо не тільки
враховувати загальні вимоги до дотримання правопорядку, а й потреби
громади. «Традиційна» поліція буде розслідувати грабежі, що були скоєні в
темряві

під

непрацюючим

вуличним

ліхтарем,

«сучасна»

поліція

працюватиме з громадою, соціальними службами, щоб викорінити проблему
та виправити її». Враховуючи зазначене, «важливою частиною нового
поліцейського підходу в Україні є перехід від реактивної моделі служби,
коли справу розслідують тільки після того, як станеться злочин, до активної
моделі, коли поліція починає з першопричини інциденту» [106].
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Проведення реформ в Україні, в тому числі, реформ правоохоронної
діяльності, вимагає зміни ідеології працівників нової української поліції.
Цьому питанню необхідно приділяти найголовнішу увагу. Натомість
відсутність серйозних заходів, направлених на зміну ідеології поліцейської
діяльності, а лише оголошення про наміри змінити ідеологію поліцейського і
навіть законодавче закріплення такого наміру без реальних дій, може
призвести до втрати головної ідеї реформування української правоохоронної
системи.
В 2000 роках розпочався третій етап розбудови поліції Литви, Латвії та
Естонії, пов’язаний із входженням до Європейського Союзу. Враховуючи
вимоги ЄС, країни здійснювали необхідні заходи, в тому числі в сфері
внутрішніх справ, щодо підготовки до входження в європейську сім’ю. В
зв’язку із вступом до ЄС, розпочався новий етап реформування литовської,
латвійської та естонської поліції, в першу чергу, структурна перебудова
відповідно із загальноєвропейських вимог, що призвело до перебудови всієї
структури поліції, скорочення кількості посад керівників, що аж ніяк не
призвело до погіршення ефективності її діяльності. На цьому етапі було
здійснено удосконалення управління правоохоронними органами Литви,
Латвії та Естонії, в першу чергу, литовської, латвійської та естонської поліції.
Окрім того, на цьому етапі було проведено уточнення функцій кожного
окремого підрозділу поліції, проведена оптимізація поліцейських органів,
оперативно-розшукова діяльність була замінена системою кримінальної
розвідки, сформована нова система досудового розслідування. В зв’язку з
подальшою

роботою

щодо

подолання

корупції,

в

тому

числі,

в

поліцейському середовищі, в Литві була створена Служба спеціальних
розслідувань. Аналогічні служби, що діють за межами органів МВС та
поліції були створені в Латвійській та Естонській Республіках.
Базовою основою для підвищення ефективності діяльності поліції був
обраний європейський досвід організації управління, який отримав назву
«New Public Management», до основних принципів якого відносяться:
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підзвітність поліції перед населенням та суспільством, прозорість діяльності
управлінського персоналу та активна участь громадян в організації роботи
поліції (співпраця поліції з населенням) [107]. Необхідно звернути увагу, що
розбудова поліції після входження Литви, Латвії та Естонії в Європейський
Союз, її місце в суспільстві визначається і регламентується у відповідності з
вимогами,

що

висуваються

Європейським

Союзом,

в

тому

числі,

Європейським кодексом поліцейської етики та Концепцією громадської
поліції. На виконання вимог Європейського Союзу парламентом Литовської
Республіки

був

прийнятий

Законом

«Про

поліцейську

діяльність»

(The Law on the Police Activity) від 27 жовтня 2000 року № VIII-2048, який
деталізує Закон «Про поліцію» 1990 року [108]. В Естонії ще раніше, 6
травня 2009 року, був прийнятий Закон «Про поліцію та прикордонну
охорону». Дещо пізніше, 4 жовтня 2010 року в Латвії були внесені суттєві
зміни до діючого Закону «Про поліцію». Зазначені обставин свідчать про те,
що у всіх трьох Прибалтійських Республіках синхронно проводилися
законодавчі, організаційні та структурні зміни в діяльності поліцейських
органів, що підтверджує позицію автора в частині визначення етапів
реформування національних поліцій цих держав.
Таким чином, третій етап реформування литовської, латвійської та
естонської поліції безпосередньо пов'язаний з інтеграцією поліцейських
органів

в

загальну

структуру

європейського

та

трансатлантичного

співробітництва, а також Шенгенської угоди і охоплює на думку дослідників
2000-2010 роки.
В останні роки чисельність поліції Литовської, Латвійської та
Естонської Республік мають тенденцію до скорочення. Так, наприклад, в
період з 2005 по 2011 роки загальна чисельність литовської поліції
скоротилася з 12936 до 11077 осіб. За цей же період щільність поліції на 100
тисяч населення також скоротилася з 377 до 341 поліцейського. Ці цифри в
цілому збереглися і на теперішній час [109]. Загальна чисельність естонської
поліції в 2013 році склала 5000 осіб, щільність поліції на 100 тисяч населення
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– 239 поліцейських. Відповідно до останніх даних Національної поліції
України, її загальна штатна чисельність, що утримується за рахунок
державного бюджету, складає 130 тис. осіб, у тому числі, штатна чисельність
безпосередньо поліцейських складає 119 тис. осіб [110]. Щільність поліції на
100 тисяч населення в Україні складає 840 поліцейських. Необхідно
зауважити, що Організацією Об’єднаних Націй визначена рекомендована
щільність поліції: 222 поліцейських на 100 тисяч населення [109].
Для порівняння, в Російський Федерації цей показник складає 975,7
поліцейських, Польщі - 328,3. Зазначені статистичні дані свідчить про
намагання як керівництва трьох Прибалтійських держав, та і керівництва
МВС та поліції дотримуватися стандартів Європейського Союзу навіть в
рівні кадрового забезпечення поліцейської діяльності [111].
Починаючи з 2010 року, розпочався четвертий етап реформування
поліцейських органів Литовської, Латвійської та Естонської Республік, який
пов'язаний з подальшим удосконаленням діяльності поліції, підвищенням її
ефективності, наближенням до населення та суспільства. Реформи поліції в
подальшому трансформуються

в дії, направленні на удосконалення

професійної діяльності поліції. Подальше реформування поліції передбачає
застосування новітніх інформаційних систем, оснащення та технологій. В
сфері

охорони

громадського

порядку

ставиться

завдання

повністю

комп’ютеризувати поліцейську діяльність (наприклад, патрульні автомобілі і
навіть патрулі, які працюють у пішому порядку). Керівництво поліції
постійно працює над тим, щоб оновити матеріально-технічну базу і
одночасно зменшити навантаження на бюджет поліції за рахунок зменшення
видатків на потреби, що не викликають особливої необхідності.
Так, поліція постійно працює на оптимізації особового складу,
усунення зайвих ланок. Однією з ідей поліцейського керівництва Литви,
Латвії та Естонії є зменшення керівних посад та кількості поліцейських
підрозділів (комісаріатів, відділів, дільниць) за рахунок підвищення
ефективності управління, удосконалення самої структури поліції, заміну
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людини, де це можливо, на роботу, наприклад, високо ефективних
інформаційних систем.
Дослідження етапів проведення реформ в сфері внутрішніх справ,
дають можливість зробити висновку, що Прибалтійські держави (Литва,
Латвія та Естонія) на відрізнення, скажімо, від Грузії, здійснювали
перетворення

правоохоронної

діяльності

протягом

значного

часу

і

продовжують в теперішній час здійснювати заходи, направленні на
підвищення ефективності роботи поліції та укріплення довіри з населенням.
Зазначене

свідчить,

що

існують

в

практиці

проведення

реформ

правоохоронної сфери різні підходи щодо тривалості проведення таких
реформ. В даному випадку все залежить від того, наскільки керівництво
держави та правоохоронних органів, а також саме суспільство готово до
таких реформ.
На нашу думку, неспішність їх проведення в Литві, Латвії та Естонії
пов’язана із стабільною політичною, економічною, гуманітарною обстановку
в державах, наявності сильної державної волі до кардинальних перетворень,
впевненості керівництва держави та керівництва Міністерства внутрішніх
справ у невідворотності та успішності таких реформ, можливості їх
здійснювати за підтримки значної частини населення, використовуючи
наявні фінансові, матеріальні та кадрові ресурси. Автор вважає, що при
визначені тривалості проведення реформ необхідно виходити саме з названих
обставин та реальної оцінки стану суспільства.
Важливим питанням дослідження діяльності литовської, латвійської та
естонської поліції є визначення того, які правовідносини виникають у зв’язку
із здійснення поліцейської діяльності і на якій правовій базі ґрунтується така
діяльність. Правовідносини, що виникають в правоохоронній сфері, як і сама
організація діяльності поліції, регламентується певними адміністративноправовими нормами. Не можливо зрозуміти сутність поліції, як і іншого
правоохоронного органу без дослідження законодавства, що регулює його
діяльність. Норми, що регулюють діяльність поліції в своїй сукупності
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складають відповідний правовий інститут. Безумовно серед цих норм існує
ієрархія, яка розпочинається з норм Конституції (в Естонії – Основного
Закону).
Правовою

основою

діяльності

поліції

незалежних

Литовської,

Латвійської та Естонської Республік, як вже зазначалося, є Конституція
Литовської та Латвійської Республік, Основний Закон Естонської Республіки,
закони цих країн, а також Кримінальний та Кримінальний процесуальний
кодекси, постанови та розпорядження урядів, нормативні акти Міністерства
внутрішніх справ, поліції, а поліції самоврядування (місцевої поліції) – також
рішення органів влади та управління органів самоврядування, що не
суперечать законом держави.
Основними нормативно-правовими документами, що регламентують
діяльність литовської поліції є Закон «Про поліцію» та Закон «Про
поліцейську діяльність», прийнятий у розвиток Закону «Про поліцію». Для
латвійської поліції такими нормативними документами є Закон «Про
поліцію» (зі змінами), а для естонської поліції Закон «Про поліцію» та Закон
«Про поліцію та прикордонну охорону» [112].
Як зазначається в ст. 1 Закону «Про поліцейську діяльність», чинний
закон зобов’язаний встановити цілі, принципи, основи діяльності поліції
Литви, організаційну структуру, основні принципи співробітництва поліції з
населенням,

громадськими

організаціями,

органами

місцевого

самоврядування, іншими установами, а також визначає повноваження, права,
обов’язки, відповідальність, умови законності при застосування примусу,
джерела, за яким здійснюється фінансування поліцейський підрозділів [108].
Аналогічно підходять до визначення правовідносин, що підлягають
регулюванню названими законами, законодавці Латвії та Естонії. Важливим
моментом дослідження є визначення поняття поліції, що надається у
«поліцейських» законах.
За ч. 1 ст. 1 Закону Литви «Про поліцію», поліція Литовської
Республіки є «органом державної виконавчої влади, що діє в системі
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внутрішніх справ Республіки, який забезпечує правопорядок» [95]. За ст. 2
Закону «Про поліцейську діяльність», поліція визначається як система
поліцейських органів та офіцерів, які забезпечують громадську безпеку і
порядок [108].
За ст. 1 Закону Латвійської Республіки «Про поліцію», «поліція – це
озброєний

державний

орган

або

озброєний

воєнізований

орган

самоврядування, обов’язком якого є захист життя, здоров’я, прав і свобод,
власності осіб, інтересів суспільства та держави від злочинних та інших
протиправних посягань» [97].
За ст. 2 Закону Естонської Республіки «Про поліцію», «поліція є
інститутом виконавчої державної влади, що входить до сфери управління
Міністерства внутрішніх справ». В Законі Естонської Республіки «Про
поліцію та прикордонну охорону» надано таке визначення поняття «поліція»
- «поліція є інститутом виконавчої влади, що знаходиться у віданні
Міністерства внутрішніх справ та Уряду, основним завданням якого є захист
громадської безпеки, прикордонний контроль, виявлення та ліквідація
забруднення морських вод, морська та наземна пошуково-рятувальна
діяльність, а також регулювання процесів в галузі громадянства і міграції»
[96].
При визначенні поняття поліції, як одного з елементів механізму
держави, законодавці Прибалтійських країн виходили з правової досвіду
держав Європи. Названими законами визначається, що під захистом поліції
знаходяться всі громадяни та організації а також особи, які знаходяться на
території Литовської, Латвійської та Естонської Республік і підпадаючи під її
юрисдикцію,
приналежності,

незалежно

від

походження,

їхнього
соціального

громадянства,
та

майнового

національної
положення,

суспільно-політичних поглядів, віросповідання та інших обставин.
Законами визначені принципи діяльності поліції. Це принципи
демократії, гуманізму, законності, соціальної справедливості, гласності та
професійної таємності, а також на принципах поєднання єдиного керівництва
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та колегіальності. Діяльність політичних партій та політичних рухів в поліції
заборонена (ст. 2 Закону Литви «Про поліцію») [95]. За ст. 5 Закону Латвії
«Про поліцію», діяльність поліції будується на принципах «дотримання
законності, гуманізму, прав людини, соціальної справедливості, єдиного
керівництва та спирається на допомогу населення». Також Закон забороняє
участь працівників поліції в діяльності партій, інших громадсько-політичних
організаціях та рухах. На час роботи в поліції особа зобов’язана зупинити
своє членство в них [97]. За ч. 1 ст. 4 Закону Естонії «Про поліцію», при
охороні громадського порядку та забезпечення безпеки суспільства поліція
виходить з принципів законності, пропорційності, раціональності та
гуманізму» [96].
В ст. 4 Закону Литви «Про поліцейську діяльність» зазначається, що
поліція забезпечує захист всім без виключення особам, які знаходяться на
території Литовської Республіки, незалежно від їх національності, раси, статі,
мови, походження, соціального статусу, релігії, віросповідання, наявності
судимостей, політичних поглядів. Поліцейська діяльність базується на
принципах демократії, поваги до прав людини, гуманізму, моральності,
законності,

професіоналізму.

Працівники

не

можуть

бути

членами

політичних партій або політичних організацій [108]. Аналогічні вимоги
містяться в ст. 5 Закону Латвії «Про поліцію» та ст. 4 Закону Естонії «Про
поліцію», що також означає, що принцип деполітизаціє поліцейської
діяльності є одним з основних для держав - членів ЄС [96; 97].
Слід зауважити, що питання деполітизації діяльності поліції, реалізації
принципу деполітизації є занадто актуальним для української дійсності.
Історія свідчить про намагання політичних сил в Україні використовувати
міліцію (поліцію) в своїх вузько партійних цілях. Навіть при прийнятті
Закону України «Про Національну поліцію» точилися дискусії щодо цього
питання, що при обговорені самого нормативно-правового акту здавалось
проблеми не виникає з цим питанням. Дуже показовим є той факт, що
Президент України зразу не підписав цей Закон саме з тих причин, що чітко
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не було прописано принцип деполітизації української поліції, як один з
основних принципів її діяльності. Він зазначив, що є речі, які його не
влаштовують, він їх викладу в своїх пропозиціях до парламенту, але
«Національна поліція повинна бути деполітизована» [113]. Окрім того,
Президент звернув увагу на те, що існують намагання деяких партій та
окремих осіб вплинути на діяльність міліції (поліції), а тому він не виключає
можливість призначення керівником нової поліції громадянина іншої
держави: «Я не виключаю та хочу сказати, що там може бути іноземець»,
враховуючі, що «для створення патрульної поліції узятий за основу базовий
американський досвід» [113].
Іншим принципом діяльності поліції є принцип законності. Під
принципом законності необхідно розуміти, що всі працівники органів поліції
зобов’язані при виконанні службових обов’язків керуватися лише законами.
Посадові особи поліції зобов’язані виконувати накази старшого по званню та
посаді поліцейського. В разі отримання посадовою особою поліції наказу або
вказівки, що суперечать закону, він зобов’язаний керуватися виключно
законом, більш того, про незаконний наказ або вказівку, що були ним
отримані, повідомити в Департамент поліції або прокурору (ст. 6 Закону
Литви «Про поліцію») [95].
За рейтингом «Worldwide Governance Indicators», індекс верховенства
закону, законності (Rule of Law), що розраховується за методикою
Всесвітнього

банку,

(ступінь

дотримання

державою

норм

чинного

законодавства, ефективність законодавчої системи, рівень злочинності,
відношення громадян до органів державної влади, ефективність роботи
поліції, інших державних органів) у Литви має тенденцію до постійного
безперервного зростання: за півтора десятиріччя рейтинг Литви виріс
практично на 20 відсотків – з 58,9 до 78,4 відсотки [114]. Це стосується також
Латвії та Естонії. За рівнем законності Естонія посідає 15 місце за індексом
верховенства закону [115]. Натомість в 2015 році Україна у загальному
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рейтингу верховенства права посіла 70-те місце зі 102 країн і 9-те місце в
регіоні з 13 країн Східної та Центральної Європи» [116].
Під гласністю поліцейської діяльності (Publicity of Police Activities)
закон розуміє, що поліція зобов’язана інформувати органи державної влади
та управління, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації
(ст. 6 Закону Литви «Про поліцейську діяльність») [108]. Окрім того,
ознакою відкритості в діяльності поліції є обов’язок поліції за заявою
громадянина

надавати

всю

наявну

інформацію,

що

знаходиться

в

інформаційних системах, що стосується цієї людини, за виключенням
таємного характеру. Порядок надання такої інформації визначається
Міністром внутрішніх справ і затверджується Урядом Республіки. Натомість,
закон забороняє надавати громадянам інформацію стосовно інших осіб [108,
С. 3]. Подібні вимоги містяться в ст. 6 Закону Латвії «Про поліцію»: «Поліція
в інтересах служби інформує о своїй діяльності державні установи та
установи місцевого самоврядування, а також населення» [97], та ст. 5 Закону
Естонії «Про поліцію»: «Поліція інформує про свою діяльність державні
органи, органи місцевого самоврядування та населення. Поліція зобов’язана
у випадках надходження відповідної заяви надати громадянинові відомості
відносно нього, що зберігаються в інфосистемі» [96].
За показником гласності і підзвітності, визначеними за результатами
досліджень, проведених Світовим Банком, в 2014 році індекс гласності та
підзвітності по Естонській Республіці склав 1,17 (найбільший показник 1,0), і
вона займає 23 місце світі; Литовській Республіці - 0,96, і вона займає 47
місце в світі, Латвійській Республіці – 0,83, і вона займає 51 місце в світі.
Натомість Україна займає 99 місце з показником – 0,08. Першу місце в
рейтингу займає Норвегія, останнє - Туркменістан [117].
За законами Литви, Латвії та Естонії не підлягають розголошенню
відомості, які утримують у собі державну таємницю, комерційну або
службову таємницю, інформація, яка отримана в процесі службової
діяльності поліції, що може нанести збитки честі, достоїнству та безпеки
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посадової особи органів поліції або його сім’ї, законним інтересам
організацій, а також заважати роботі по розкриттю злочинів або сприяти їх
здійсненню,

якщо

виконання

службових

обов’язків

або

правосуддя

безпосередньо не вимагає зазначеного.
Демократизм в діяльності поліції означає залучення населення та
всього суспільства до діяльності, пов’язаної з реалізацією завдань та функцій
поліції, що можливо завдяки відкритості поліції за допомогою реалізації
принципу гласності, громадського контролю та врахування суспільної думки.
За індексом демократії в світі в 2015 році (The Democracy Index), що
розраховується за методикою британського дослідницького центру «The
Economist Intelligence Unit», Естонія посідає 34 місце, Латвія - 42 місце, а
Литва – 47 місце [118].
Принцип демократизму в діяльності поліції напряму пов'язаний з
впровадженням в практику латвійської, литовської та Естонської поліції
Концепції суспільної (комунальної) поліції, що, як зазначалося раніше,
широко розповсюджена в розвинутих країнах Західної Європи, США, Канаді,
Ізраїлю

тощо.

Основні

положення

цієї

концепції

орієнтуються

на

забезпечення ідеології служіння поліції суспільству і отримання допомоги
від суспільства, якому вона служить. В загальних рисах ідея Концепції має
наступний вигляд: в поліції необхідно бачити не владу, а організацію, що
надає суспільству певні послуги; необхідною умовою діяльності поліції є її
підзвітність населенню;

особистий контроль та відповідальність не всієї

поліції, як організації, в конкретних посадових осіб поліції; відкритість
поліції і тісна взаємодія поліції та населення [119, С. 6].
Державні органи, органи місцевого самоврядування, посадові особи
зобов’язані надавати необхідну організаційну та технічну допомогу поліції,
яка виконує свої професійні обов’язки. В своїй діяльності поліція спирається
на допомогу населення, добровільних помічників та організацій, що створені
для підтримки громадського порядку та надання допомоги поліції. Єдиною
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умовою діяльності цих організацій – реєстрація в порядку, що встановлений
законами та нормативними актами урядів Латвії, Литви та Естонії.
Гуманізм як принцип означає систему поглядів, що визначає цінність
людини як особистості, його право на свободу, розвиток, виявлення своїх
здібностей. Для поліції це означає необхідність прояву поваги до будь-якої
людини, її особистості, готовність прийти їй на допомогу, розуміння її
потреб, вміння їй співчувати.
Принцип єдності керівництва та колегіальність означає з одного боку,
права та обов’язки однієї особи та відповідальність керівника за загальні
результати роботи структурного підрозділу поліції, з іншого боку,
можливість

обговорення

нагальних

питань

групою

працівників

та

спеціалістів.
Важливим елементом діяльності латвійської, литовської та естонської
поліції і всієї правоохоронної системи, як показує дослідження, є визначення
джерел

фінансування

та

фінансування

правоохоронних

потреб

на

необхідному рівні. Наявність легальних законних джерел фінансування
поліції надає можливість зменшити ризики корупції в поліцейському
середовищі та створити належні умови для ефективної діяльності поліції в
частині забезпечення громадського порядку, громадської безпеки та протидії
правопорушенням.
Департамент поліції МВС Литовської Республіки є державним органом
виконавчої влади, фінансування діяльності поліції здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету Литовської Республіки (ст. 49 Закону «Про
поліцію») [95]. Аналогічним чином здійснюється фінансування Латвійської
поліції. За ст. 34 Закону Латвії «про поліцію», фінансування поліції
здійснюється за рахунок державного бюджету, власних доходів, що отримані
в установленому законі порядку, наприклад, за надання послуг, за рахунок
доходів, отриманих від реалізації конфіскованого майна (80% надходить в
розпорядження поліції, з яких 25 % направляється на матеріальне
стимулювання особового складу) [97].
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Таким чином, всі підрозділи, що входять до складу поліції, а також
територіальні підрозділи поліції, основна частина спеціальних підрозділів
поліції Латвії, Литви та Естонії фінансуються за рахунок коштів державного
бюджету. В країнах Прибалтики (Латвії, Литві, Естонії) зазначеному
питанню приділяють особливу увагу, враховуючи той факт, що виключення
конкретних працівників поліції із системи «добування» коштів на здійснення
професійної діяльності того чи іншого підрозділу поліції суттєво зменшує
ризик

корупції

в

поліцейський

рядах.

Поліцейським

категорично

забороняється отримувати будь-які кошти чи інші матеріальні активи для
виконання

своїх

посадових

обов’язків.

Поліцейський

зобов’язаний

виконувати свої обов’язки лише в тих межах, в яких його діяльність
фінансується.
Натомість,

поліція

самоврядування

(місцева

поліція)

може

фінансуватися за змішаною системою: частина коштів надходить з
державного бюджету, а частина коштів – за рахунок бюджету органів
місцевого самоврядування в розрізі виплати заробітної плати персоналу
поліції самоврядування, а також в частині оплати господарчих потреб на
утримання поліцейських підрозділів, наприклад, комунальні послуги.
Так чи інакше, утримання таких підрозділів здійснюється за рахунок
бюджетів різних рівнів, але аж ніяк за рахунок коштів, отриманих із
сумнівних джерел походження. За рахунок коштів державного бюджету
здійснюються компенсаційні виплати, а також відшкодовуються збитки,
завдані діями поліції. Виключно, за рахунок державного бюджету
утримується центральний апарат поліції, територіальні органи, здійснюється
фінансування матеріально-технічних потреб поліції.
Порядок виділення коштів за рахунок державного бюджету та бюджету
органів місцевого самоврядування для утримання поліції, пов'язаний з
бюджетним процесом, який здійснюється парламентами Латвії та Литви –
Сеймами, парламентом Естонії – Рійгікогу, розподіляється та контролюється
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урядами та жорстко контролюється Державними контролерами Республік і
їхнім апаратом.
Необхідно зауважити, що кримінальна ситуація в Прибалтійських
Республіках, в цілому, характеризується стабільністю. Разом з тим, зміни в
суспільному житті, економічні проблеми, що виникають у будь-якій державі,
впливають на стан злочинності, охорону громадського порядку тощо. В
зв’язку з цим, як в Латвії, так і Литві та Естонії виникають питання щодо
додаткового фінансування потреб поліції, наприклад, у разі необхідності
збільшення кількості особового складу поліції, укріплення матеріальнотехнічної бази підрозділів поліції при суттєвому погіршенні криміногенної
обстановки. Вирішення цих проблем здійснюється не лише шляхом
інтенсифікації праці поліцейських, а в першу чергу, шляхом отримання з
бюджету додаткового фінансування.
Керівництвом МВС Латвії, Литви, Естонії, їхніми органами поліції
вживаються необхідні міри щодо підтримання високого морального рівня в
поліцейському середовищі, готовності до виконання поставлених завдань,
гнучке реагування на зміни в суспільно-політичному, економічному стані
суспільства. Це вимагає додаткового вкладення коштів на матеріальне
стимулювання працівників поліції, покращення умов їх життя та побуту. В
зв’язку з чим, Законами, як зазначалося вище, передбачені додаткові джерела
надходження коштів на фінансування поліції. Такими законними джерелами
надходження коштів можуть бути: кошти, що надійшли від всіх підприємств,
установ, організацій та громадян за послуги, що надаються на договірній
основі поліцією у відповідності з визначеним порядком; за рахунок
стягнення штрафів з фізичних та юридичних осіб за порушення діючого
законодавства; за рахунок інших джерел, що можуть бути визначені
законодавчими актами країни, наприклад, за рахунок конфіскованого майна.
Окремо необхідно звернути увагу на те, що належне матеріальне –
технічне забезпечення поліцейської діяльності є запорукою успішного
виконання поліцією своїх професійних завдань. Законом Латвії «Про
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поліцію» визначається, що установи та підрозділи державної поліції, які
розміщенні

в

державних

установах,

на

підприємствах

транспорту,

забезпечуються приміщеннями зазначеними установами, всі витрати,
пов’язані з експлуатацією службових приміщень поліції покриваються за
рахунок відповідних державних установ або підприємств.
Законом

Литви

«Про

поліцію»

визначено,

що

будівлі

під

республіканські поліцейські підрозділи, що діють на місцях, а також на
підрозділи поліції органів місцевого самоврядування, виділяються органами
місцевого

самоврядування.

забезпечувати

технічну

На

них

експлуатацію

також
цих

покладений

приміщень,

їх

обов’язок
опалення,

освітлення, а в необхідних випадках – ремонт цих приміщень. За ст. 50
Закону,

забезпечення

приміщеннями,

обладнанням,

засобами

зв’язку

підрозділів транспортної поліції здійснюється також за рахунок тих відомств,
що вони обслуговують [95]. Такий самий підхід регламентований в Законі
Естонії «Про поліцію та прикордонну охорону» [112].
В Прибалтійських Республіках, як і в цілому в Європі, суттєві витрати
здійснюються на проведення оперативно-розшукової діяльності. В органах
влади та правоохоронних органах існує розуміння того, що одним із
напрямків витрат поліції є «придбання, покупка» інформації про кримінальне
середовище, що є своєрідним «товаром», без якого ефективна діяльність
поліції не можлива. Такі витрати передбачені відповідними законами, що
прийняті

парламентами

транспортними

засобами,

обмундируванням,
оперативною

цих

та

зброєю,

країн. Забезпечення

комп’ютерною,
спеціальною

криміналістичною

підрозділів поліції

інформаційною
технікою,

технікою,

технікою,

боєприпасами,

необхідними

засобами

діловодства, іншими необхідними для виконання професійних завдань
засобами здійснюється через Міністерства внутрішніх справ.
Законодавче закріплення порядку фінансування поліції свідчать, все ж
таки, про обмежені можливості державного бюджету Прибалтійських країн
щодо повного бюджетного фінансування роботи поліції. Однак, як свідчить
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зібрана інформація, зазначений спосіб фінансування окремих потреб і
окремих підрозділів поліції не впливає суттєво на рівень корупції в
поліцейському середовищі та ефективність її діяльності.
Фінансування поліцейської діяльності є важливим чинником не тільки
ефективної роботи правоохоронної системи, але й засобом подолання
корупції, без чого ефективна робота поліції є неможливою. Ці обставини
взято до уваги керівництвом Латвії, Литви та Естонії при реформуванні
поліції, спираючись на європейський досвід, який полягає в необхідності
оптимізації чисельності особового складу, усунення дублювання, зайвих
посад, які не впливають на діяльність підрозділів поліції (невиробничих
витрат).

Європейські

організації,

які

впроваджують

реформи

в

правоохоронній сфері, наполягають при цьому на необхідність суттєвого
збільшення заробітної плати працівникам поліції, надання їм гарантованого
соціального «пакету», звільнення їх від пошуку матеріальних і фінансових
ресурсів для забезпечення своєї діяльності, а повністю забезпечити потреби
на технічне забезпечення поліцейської діяльності [120].
За особистим досвідом дисертанту відомо, що в українській міліції
(поліції) є достатньо посадових осіб, від діяльності яких аж ніяк не залежить
охорони громадського порядку чи розкриття та розслідування злочинів,
більш того, нажаль, деякі посади були введені під конкретних осіб. При
вирішення питання щодо фінансування Національної поліції України, на наш
погляд, необхідно враховувати можливість використання аналогічних джерел
фінансування окремих потреб поліції, але підхід до визначення цих джерел
повинен бути вкрай обережним, враховуючи наш попередній досвід та
ментальність, а також високий рівень корумпованості суспільства.
Ефективна та законна діяльність поліції забезпечується відповідною
системою контролю. Надаючи працівникам національної поліції всі
необхідні фінансові та матеріальні ресурси, Латвійська, Литовська, Естонська
держави та суспільство вимагають від них справжнє служіння народу,
справедливість, бездоганність при виконанні своїх професійних обов’язків.
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Одночасно, необхідно звернути увагу на той факт, що поряд з цим
встановлений жорсткий, а іноді надто суворий контроль за діяльністю
посадових осіб поліції, встановлена сувора відповідальність за порушення
дисципліни, закону, прав і свобод людини. Дії працівників поліції можуть
бути оскарженими громадянами до керівництва відповідного поліцейського
підрозділу, у разі незгоди з прийнятим рішенням, дії поліцейського можуть
бути оскаржені до вищої інстанції поліції або орган, що уповноважений
контролювати діяльність поліції, або звернутися до суду.
Так, за ст.ст. 38, 39 Закону Латвії «Про поліцію», контроль за
діяльністю поліції здійснюють Кабінет Міністрів, Міністр внутрішніх справ
та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції. Нагляд за
діяльністю поліції здійснюють органи прокуратури [97]. За ст. 10 Закону
Литви «Про поліцейську діяльність» [108], контроль за діяльністю поліції
здійснюється Міністром внутрішніх справ Литви та підлеглими йому
підрозділами. Окрім того, Генеральний комісар поліції, як керівник всієї
системи поліції, здійснює внутрівідомчий контроль за діяльністю підлеглих.
Нагляд за законністю в діяльністю поліції здійснюється Прокурором
Республіки, контроль за діяльністю поліції в межах наданими законами
повноважень здійснюється парламентом, Урядом, Державним контролером,
іншими позавідомчими органами. За Законом Естонії «Про поліцію» (ст. 7)
контроль та нагляд за діяльністю поліції здійснюють уряд країни, Міністр
внутрішніх справ, Державний контролер та комісії органів місцевого
самоврядування. Нагляд за діяльністю поліції покладено на прокурора [96].
Таким чином, необхідно зауважити, що реформи правоохоронної
системи в Україні розпочалися із значним запізненням, практично більше,
ніж двадцять років. На час ліквідації Радянського Союзу, ситуація в наших
країнах була переломною і існували політичні, правові, економічні підстави
для здійснення реформ. Латвія, Литва та Естонія скористалася історичної
можливістю їх провести. Натомість, Україна не пішла на початку 90-х років
по шляху здійснення кардинальних реформ, а перейняла негативний досвід,
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отриманий ще за часів СССР. В подальшому в Україні була сформована
власна корупційна державна система, система цінностей, далека від ідей
правової демократичної держави. На відрізнення від латвійської, литовської,
естонської поліції, українська поліція отримала статус центрального органу
виконавчої влади в сфері внутрішніх справ. Їхня схожість та різниця в
їхньому правоохоронному статусі пов’язана і витікає з їхніх завдань та
функцій, що визначені нормами національного законодавства..

2.2.

Завдання та функції поліції Прибалтійських держав та їх
характеристика
Поліція Литовської Республіки діє в системі Міністерства внутрішніх

справ і представлена Департаментом поліції. Основними завданнями поліції,
як це визначено ч. 2 ст. 1 Закону «Про поліцію» («Про поліцейську
діяльність»), є попередження злочинів та інших правопорушень, розкриття та
розслідування злочинів, охорона громадського порядку, громадського
спокою та безпеки, прав, свобод та майна громадян, а також в межах своєї
компетенції охорона навколишнього середовища. Крім того, поліція
здійснює нагляд за безпекою дорожнього руху, надає невідкладну та іншу
соціальну допомогу населенню [95].
В теперішній час вказаний закон діє в новій редакції і поліцейська
діяльність регулюються Законом Литовської Республіки «Про поліцейську
діяльність» 2000 року. В ст. 5 Закону «Про поліцейську діяльність»
основними завданнями литовської поліції є: захист прав і свобод людини;
забезпечення громадського порядку та громадської безпеки; надання
необхідної допомоги особам, які страждають фізичними або розумовими
вадами, і які постраждали від злочинів або інших правопорушень;
попередження, профілактика злочинів та інших правопорушень; розкриття та
розслідування злочинів; забезпечення безпеки дорожнього руху [108].

113

Поліція, як державний інститут, забезпечує громадський порядок і
громадську безпеку, розкриває і розслідує злочини, інші правопорушення,
надає соціальну (гуманітарну) допомогу населенню. Поліція зобов’язана
захищати всіх, без виключно осіб, на території Литовської Республіки,
незалежно від їх раси, національності, статі, мови, походження, соціального
статусу, віросповідання, наявності судимостей тощо [121].
Державна поліція Латвійської Республіки та Департамент поліції та
прикордонної охорони Естонської Республіки є також складовими частинами
Міністерств внутрішніх справ. Завдання поліції Латвії сформульовані в
Законі «Про поліцію»: забезпечення безпеки громадян та суспільства,
попередження правопорушень, розкриття злочинів, розшук осіб, які вчинили
злочини, надання різноманітної допомоги фізичним та юридичним особам,
виконання адміністративних стягнень тощо [97]. Завдання поліції Естонії
сформульовані в Законах «Про поліцію» та «Про поліцію та прикордонну
охорону» і носить схожий характер [96; 112].
В Україні поліція отримала назву «Національна поліція» і за
визначенням ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» є центральним
органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної
безпеки і порядку, діяльність якого спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України
згідно із законом [105]. Звертає увагу, що в зазначеному Законі
застосовується поняття «протидія злочинності» замість терміну «боротьба зі
злочинністю», що свідчить про зміну акцентів правоохоронної роботи, що
пов’язано з ідеєю переорієнтації на створення умов для попередження
правопорушень, не чекаючи їх вчинення. До завдань Національної поліції
віднесено згідно до ст. 2 Закону «Про Національну поліцію» віднесено
надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і
порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і
держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг
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з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [105].
На нашу думку, в Законі Литви «Про поліцейську діяльність» завдання
поліції визначенні більш детально і точно, разом з тим, в Законі України
«Про Національну поліцію» на законодавчому рівні закріплено «філософію»
поліцейської

служби,

а

саме,

надання

своєрідних

правоохоронних

поліцейських «послуг» населенню, що відсутнє в законодавчих актах
Прибалтійських країн.

Практична діяльність поліції як Латвії, Литви,

Естонії, так і України свідчить про співпадання, в цілому, визначення завдань
поліцейських органів. В будь-якому випадку реалізація завдань, що
визначено на законодавчому рівні, здійснюється через їх деталізацію у
визначених також на законодавчому рівні функціях.
З метою виконання завдань, що стоять перед прибалтійською поліцією,
поліція здійснює функції, визначені законом. Як визначено Законом Латвії
«Про поліцію», Законом Литви «Про поліцейську діяльність», Законом
Естонії «Про поліцію та прикордонну охоронну», є недопустимим доручати
поліції виконувати функції, не передбачені чинним законодавством. До
функцій поліції Прибалтійських Республік необхідно віднести функції
попередження злочинів та інших правопорушень; функції розкриття та
розслідування злочинів; функції, пов’язані із здійсненням оперативної
діяльності; функції, пов’язані з забезпеченням громадського порядку та
безпеки; функції, пов’язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
соціальні функції. В зв’язку з тим, що регламентація функцій поліції Латвії,
Литви та Естонії є однотипною, враховуючи вимоги Європейського Союзу,
автор вважає за можливим визначитися з функціями, в першу чергу,
литовської поліції, як найбільшої країни з названих нами.
1. Функції попередження злочинів та інших правопорушень, відповідно
до яких поліція (ст. 18 Закону «Про поліцію»): розробляє та здійснює заходи
щодо запобігання злочинів та інших правопорушень; виявляє причини та
умови, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень, приймає
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заходи

по

їх

усуненню;

організує

ведення

профілактичного,

криміналістичного обліків; на договірній основі здійснює охорону майна
громадян, установ, організацій, підприємств; застосовує адміністративні та
інші превентивні заходи.
2. Функції розкриття та розслідування злочинів, відповідно до яких
поліція: здійснює реєстрацію і перевірку заяв та повідомлень про злочини,
що готуються, та такі, що вже вчиненні; проводить оперативно-розшукові
заходи, направлені на розкриття злочинів, виявлення осіб, які вчинили
злочини, при необхідності їх розшук; здійснює розшук осіб, які визнані
підозрюваними,

обвинуваченими,

що

переховуються

від

слідства,

засуджених, які переховуються від відбуття покарання, осіб, які пропали
безвісті; виконує доручення слідчого, прокурора, суду у випадках,
передбачених законом; здійснює дізнання та досудове слідство на підставі
чинного кримінально-процесуального закону.
3. Функції, пов’язані із здійсненням оперативної діяльності поліції, які
визначаються як дії негласного характеру щодо попередження та розкриттю
злочинів, які використовуються в цілях збору інформації щодо злочинів, що
готуються, і злочинів, які вже вчинені. В ході проведення таких дій
документуються протиправні дії, окрім того, негласні дії можуть бути
використані для встановлення осіб, відносно яких проводиться і які вчинили
злочини, а також осіб, які пропали безвісті. Оперативна діяльність може бути
спрямована на виявлення джерел та засобів незаконного отримання
прибутків (ст. 20 Закону «Про поліцію). При здійсненні оперативної
діяльності поліція у встановленому законом порядку може використовувати
спеціальну техніку, користуватися добровільною гласною та негласною
допомогою громадян, а також методами розвідувального опитування,
оперативної перевірки і огляду, прихованого спостереження, розвідки та
іншими методами спеціального контролю. Оперативно-розшукова діяльність
поліції здійснюється виключно в цілях боротьби із кримінальними проявами
– злочинами, а також їх попередження і є виключним правом оперативних
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служб поліції. Фактичні дані, які отримуються в ході проведення
оперативних заходів і зафіксовані за допомогою технічних засобів, в
установленому

кримінально-процесуальним

законом

порядку

можуть

послуговувати доказами в кримінальній справі. Конкретні методи, засоби
оперативної

діяльності

спеціальними

і

порядок

нормативними

їх

актами,

застосування
які

регламентується

видаються

Міністерством

внутрішніх справ і Прокуратурою Литовської Республіки та затверджені
Урядом Литовської Республіки.
4. Функції, пов’язані з охороною громадського порядку, громадського
спокою, безпеки, прав і свобод громадян, відповідно до яких поліція:
здійснює патрулювання в громадських місцях, вулицях, площах, парках,
вокзалах тощо; здійснює охорону громадського порядку при проведенні
масових заходів; виконує закони, пов’язані з вирішенням питань боротьби зі
злочинністю,

алкоголізмом,

антисуспільними

явищами;

наркоманією,
здійснює

проституцією,

контроль

за

іншими

дотриманням

встановленого порядку при придбанні, утриманні, зберіганні, передачі
вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, наркотичних засобів,
інших предметів і матеріалів, що регламентуються дозвільною системою;
складає протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає в межах
своєї компетенції справи про адміністративні правопорушення, накладає
адміністративні

стягнення,

застосовує

інші

заході

адміністративного

примусу; здійснює охорону та конвоювання затриманих та заарештованих
осіб, виконання постанов суду, слідчих в кримінальних справах; забезпечує
громадський порядок при виконанні судовим виконавцями, державними
контролерами, іншими посадовими особами обов’язків, що на них покладені.
5. Функції, пов’язані з наглядом за виконанням правил дорожнього
руху, відповідно до яких поліція: здійснює регулювання руху транспорту та
пішоходів, нагляд за порядком та безпекою дорожнього руху; здійснює
контроль за відповідністю проектування, будівництва, ремонту доріг, їх
станом, експлуатацією, доглядом за дорогами, вимогам безпеки дорожнього
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руху; здійснює контроль за технічним станом транспортних засобів, які
експлуатуються і є учасниками дорожнього руху; здійснює контроль за
виконанням підприємствами, установами, організаціями законів, інших
нормативно-правових актів по забезпеченню безпеки дорожнього руху,
охороні навколишнього середовища від шкідливого впливу транспортних
засобів; розслідує порушення порушень правил дорожнього руху та
дорожньо-транспортні пригоди, накладає адміністративні стягнення за
порушення правил дорожнього руху у випадках, передбачених чинним
законодавством; видає дозвільні документи на експлуатацію транспортних
засобів, а також видає громадянам свідоцтва на право управління
транспортними засобами.
6. Функції, пов’язані з соціальною допомогою населенню, відповідно
до яких поліція: надає невідкладну допомогу особам, які постраждали від
правопорушення, та особам, які знаходяться в безпорадному стані;
забезпечує охорону затриманих і доставлених в поліцію осіб, приймає заходи
по надання їм необхідної допомоги, у тому числі, медичної; інформує
державні органи, суспільні організації, громадян про катастрофи, аварії, інші
надзвичайні ситуації, що загрожують безпеці людей; надає допомогу під час
стихійних лих, інших надзвичайних станів, при спасанні людей та майна,
приймає заходи по забезпеченню безпеки людей; зберігає знайдені та
передані в поліцію документи, речі, цінності, інше майно, приймає міри по їх
повернення законним власникам або володільцям, за рішенням суду
розшукую боржників; забезпечує охорону громадян, які надають допомогу
правоохоронним органам при розслідуванні злочинів, або їхнім близьким, у
випадках загрози для їхнього життя, здоров’я, безпеки або їхнього майна;
надає іншу необхідні допомогу людям, які знаходяться в безпорадному стані.
Проведений аналіз функцій поліції Латвії, Литви та Естонії свідчить
про те, що всі функції поліції можливо поділяти на загальні та спеціальні,
відповідно загальні права та обов’язки поліції мають всі посадові особи
поліції. Натомість спеціальні професіональні права та обов’язки надані
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посадовим особам поліції, які відповідно до закону виконують окремі
функції.
В сучасному українському законодавстві про поліцію, а саме, в Законі
України «Про Національну поліцію», відсутній розділ чи стаття, присвячені
визначенню функцій поліції. Замість них, в ст. 23 Закону розкриваються
основні повноваження поліції, що визначені з врахуванням завдань, що на неї
покладені. До основних повноважень поліції зазначений Закон відносить: 1)
здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на
запобігання вчиненню правопорушень; 2) виявлення причин та умов, що
сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень,
вжиття у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; 3) вжиття заходів з
метою

виявлення

кримінальних,

адміністративних

правопорушень;

припинення виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; 4)
вжиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних
осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального,
адміністративного правопорушення; 5) здійснення своєчасного реагування на
заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або
події; 6) здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень
у межах визначеної підслідності; 7) розшук осіб, які переховуються від
органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від
виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у
випадках, визначених законом; 8) у випадках, визначених законом,
здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення,
прийняття

рішення

про

застосування

адміністративних

стягнень

та

забезпечення їх виконання; 9) доставляння у випадках і порядку, визначених
законом,

затриманих

осіб,

підозрюваних

у

вчиненні

кримінального

правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення; 10)
вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях,
площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та
річкових портах, інших публічних місцях; 11) регулювання дорожнім рухом
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та здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху його
учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на
вулично-дорожній мережі; 12) здійснення супроводження транспортних
засобів у випадках, визначених законом; 13) видання відповідно до закону
дозволів на рух окремих категорій транспортних засобів; у випадках,
визначених законом, видання та погодження дозвільних документів у сфері
безпеки дорожнього руху; 14) вжиття всіх можливих заходів для надання
невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які
постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень,
нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній
для їхнього життя чи здоров’я; 15) вжиття заходів для визначення осіб, які не
здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію
про себе; встановлення особи за невпізнаним трупом; 16) забезпечення
безпеки взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених
законом; 17) у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснення
контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових
актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування, вжиття заходів щодо запобігання дитячій
бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а

також соціального

патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі; 18)
вжиття заходів для запобігання та припинення насильства в сім’ї; 19)
здійснення охорони об’єктів права державної власності у випадках та
порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а
також бере участь у здійсненні державної охорони; 20) здійснення на
договірних засадах охорони фізичних осіб та об’єктів права приватної і
комунальної власності; 21) здійснення контролю за дотриманням фізичними
та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і
використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної
оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів,
матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів
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внутрішніх справ; 22) здійснення у визначеному законом порядку
приймання, зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або
знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв,
вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних
речовин; 23) здійснення контролю у межах своєї компетенції, визначеної
законом, за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально
визначеній зоні радіоактивного забруднення; 24) сприяння забезпеченню
відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану,
зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх оголошення на всій території
України або в окремій місцевості; 25) виконання в межах компетенції запитів
органів

правопорядку

(правоохоронних

органів)

інших

держав

або

міжнародних організацій поліції відповідно до закону та міжнародних
договорів

України.

Національна

поліція

України

також

наділена

повноваженнями здійснення інформаційно-аналітичної діяльності виключно
для реалізації своїх повноважень. Будь-які додаткові повноваження можуть
бути покладені на органи поліції лише на підставі закону, прийнятого
Верховною Радою [105].
Таким чином, законодавче визначення функцій латвійської поліції в
Законі «Про поліцію», литовської поліції в Законах «Про поліцію» та «Про
поліцейську діяльність», естонської поліції в Законах «Про поліцію» та «Про
поліцію та прикордонну охорону», є значно меншим, ніж повноваження
Національної поліції України, що визначені Законом України «Про
Національну поліцію». Мова йде про те, що український законодавець йде по
шляху деталізації таких повноважень (а фактично функцій), що відповідає
національній традиції передбачати виникнення тої чи іншої ситуації, яка
підлягає нормативно-правовому регулюванню.
Визначення функцій поліції Прибалтійських країн дає можливість
дослідити права та обов’язки поліцейських, тобто окремих працівників
поліції при виконанні ними своїх професійних обов’язків. Права та обов’язки
поліцейських

врегульовані,

як

було

зазначено,

нормами

чинного
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законодавства. Якщо здійснювати більш детальну їх класифікувати, то
необхідно зазначити наступне. Твердо стоячі на позиціях тісної співпраці
поліції з населенням, законодавець як Латвії, так і Литви, Естонії виходить з
принципу балансу між інтересами суспільства, кожної конкретної особи та
можливістю ефективно реалізовувати завдання, що стоять перед поліцією.
Для того, щоб виключити конфлікт інтересів суспільства і поліції, права та
обов’язки виписані детально в зазначених вище Законах.
При виконанні своїх професійних обов’язків посадові особи поліції
зобов’язані: при отримані заяв і повідомлень від громадян, посадових осіб
про вчинені злочини або злочини, що готуються, інші правопорушення, в
тому числі, коли вони були безпосередніми свідками цих подій, приймати
невідкладні заходи щодо їх попередження та розкриттю; в разі отримання
такої заяви або повідомлення приймати необхідні заходи по затриманню осіб,
які вчинили суспільно – небезпечне діяння та доставити таку особу до органу
поліції; при отримані інформації про вчинення суспільно – небезпечного
діяння інформувати відповідний підрозділ поліції і приймати заходи по
охороні місця події, збереженню слідів та речових доказів, встановленню
свідків; забезпечувати права та законні інтереси, а також охорону здоров’я
затриманих осіб або тих, хто доставлений в підрозділ поліції, надавати
невідкладну медичну допомогу особам, які постраждали від правопорушень,
а також тих, хто знаходиться в безпорадному стані; приймати всі необхідні
заходи по збереженню та рятуванню майна громадян, державного майна, а
також майна громадських та інших організацій, установ, підприємств, в разі
стихійного лиха, катастроф, аварій та інших надзвичайних ситуацій; при
виконанні своїх службових обов’язків в разі спілкування з громадянами
представлятися, при відсутності знаків розрізняння працівника поліції або на
вимогу

громадян

–

пред’являти

своє

службове

посвідчення;

не

розголошувати інформацію конфіденційного характеру, якщо виконання
покладених на поліцейського службових обов’язків або здійснення прав не
вимагає цього; при виконанні своїх службових обов’язків посадові особи
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поліції зобов’язані поважати за захищати гідність громадян, забезпечувати та
охороняти їх права та свободи.
При

здійсненні

діяльності,

що

пов’язана

з

попередженням

кримінальних правопорушень, працівники поліції зобов’язані та мають
права: доставляти осіб, що знаходяться в стані алкогольного сп’яніння, з
громадських місць, притонів до спеціально відведених приміщень, а також до
підрозділів поліції, якщо вони не в змозі пересуватися або можуть завдати
шкоду оточуючому середовищу або собі, або стати жертвами злочинів;
викликати до підрозділів поліції та здійснювати офіційне попередження осіб
про

недопустимість

антигромадської

поведінки;

при

здійсненні

адміністративного нагляду входити в будь-який час в постійне або тимчасове
житлове приміщення особи, за якою встановлений адміністративний нагляд,
викликати таку особу до поліції або доставляти таку особу до підрозділу
поліції, здійснювати контроль щодо виконання приписів в частині обмежень,
встановлених поліцією; при перевірці дотримання пропускної системи і
правил імміграції в прикордонній зоні входити в житлове приміщення з 6 до
22 години, вимагати пред’явлення особистих документів, складати протоколи
про

адміністративні

відеозапис,

аудіозапис

правопорушенні;
осіб,

які

проводити

затримані

за

фотографування,
адміністративне

правопорушення та піддані адміністративному арешту, знаходяться під
адміністративним наглядом, а також осіб, які стоять на профілактичному
обліку в поліції, здійснювати дактилоскопіювання осіб, які затримані за
підозрою у вчинені злочину та інших правопорушень; затримувати осіб, які
не мають постійного місце проживання і ведуть бродячий спосіб життя, при
відсутності

документів,

що

посвідчують

особу,

дактилоскопіювання, відеозапис, звукозапис, фотографування,

здійснювати
за участю

медичних працівників здійснювати огляд з метою виявлення особливих
прикмет на тілі особи. При необхідності дозволяється відбирати зразки
почерку таких осіб, тимчасово вилучати їх речі з метою встановлення
особистості; проводити догляд та перевірку осіб, які мають наміри летіти
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літаком, їх речей, ручною поклажі, забороняти виліт пасажирів, які
відмовляються пред’явити речі для догляду, а також осіб, які пред’явили
недійсні або фальшиві документи, у яких знайдені заборонені до перевозки
предмети,

складати

протокол

про

адміністративні

правопорушення;

доставляти до медичних закладів осіб, які вживають наркотичні засоби, які
займаються проституцією, інших осіб, які стоять на профілактичному обліку
в медичних установах або поліції, для примусового огляду з метою перевірки
на наявність венеричних хвороб та СНІД; відвідувати за місцем проживання,
а також запрошувати в поліцію для профілактичної бесіди осіб, які стоять на
профілактичному обліку в органах поліції.
Особлива увага приділяється профілактиці правопорушень серед
неповнолітніх. Проведений фахівцями аналіз свідчить про різні оцінки
працівників поліції та цивільного населення до цієї проблеми. Так,
працівники поліції більш ефективними вважають заходи кримінального та
іншого впливу на неповнолітніх, тому що вони постійно мають справи з
особами,

яки

вчинили

правопорушення

або

мають

схильність

до

правопорушень, вважають , що на рівень злочинності серед неповнолітніх
можливо вплинути шляхом посилення покарання. Наразі цивільні спеціалісти
та населення менш категоричне в цьому плані, і вважають, що на першому
місці повинно бути виховання у неповнолітніх поваги до загальних норм
суспільного життя [122].
Працівники поліції наділені такими правами при розкритті та
розслідуванні злочинів, а саме: перевіряти заяви та повідомлення про
злочини, що готуються, та злочині, які вже вчиненні; затримувати та брати
під варту в установленому законом порядку осіб, які підозрюються у
вчиненні злочинів; при наявності даних про вчинення злочинів або інших
правопорушень здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності
або іншої діяльності підприємств, установ, організацій, стан збереження
матеріальних цінності, товарів, законності їх придбання, використання та
реалізації, а також перевіряти адміністративні та інші приміщення, в тому
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числі, приміщення, які опломбовані; перевіряти в установленому порядку
транспорт, який в’їжджає або виїжджає з території підприємств, організацій,
установ, вантажі, які знаходяться в транспортних засобах; призначати
інвентаризацію та ревізію, за узгодженням з керівником або власником
підприємства або з дозволу начальника територіального підрозділу поліції
зупиняти виробничий процес, здійснювати огляд, знайомитися та вилучати
бухгалтерські документи, матеріали перевірок, ревізій, кадрову та іншу
документацію, зразки сировини, продукції, товарів і інші предмети; залучати
спеціалістів для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань,
вимагати і отримувати від керівників, посадових осіб, матеріальновідповідальних осіб та інших осіб пояснення щодо виявлених порушеній або
вчинених злочинів; використовувати у своїй діяльності засідки, зовнішнє
спостереження, здійснювати у встановленому законом порядку догляд
транспортних засобів громадян та їхнього багажу в районах знаходження
мобільних

або

безперешкодно

стаціонарних
входити

в

контрольних
приміщення

пунктах;
всіх

в

робочий

підприємств,

час

установ,

організацій, а в неробочу годину – з представниками адміністрації цієї
установи, підприємства, організації, їх власником або його представником;
доручати проведення криміналістичних та інших досліджень та експертиз; в
межах

своєї

компетенції

здійснювати

процесуальні

дії,передбачені

кримінально-процесуальним законом.
Посадові особи поліції при здійсненні охорони громадського порядку,
громадського спокою, прав і свобод громадян мають наступні права та
обов’язки, а саме: вимагати від громадян і посадових осіб, які порушують
правопорядок, припинення незаконних дій, а в разі необхідності здійснювати
їх попередження; при виконанні службових обов’язків мати при собі
вогнепальну зброю та спеціальні засоби, а у випадках, передбачених законом,
застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби поліції; перевіряти
документи громадян і посадових осіб, які порушують громадський порядок
або підозрюються у вчиненні злочинів або іншого правопорушення;
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обмежувати вхід на визначену територію та в приміщення або перебування в
них, зупиняти виробничий процес, обмежувати або забороняти рух
транспорту у випадках виникнення загроз для природи, громадського
порядку або безпеки громадян; вимагати від організаторів масових заходів
прийняття заходів щодо забезпечення безпеки учасників та глядачі заходів,а
у випадку невиконання цих вимог, заходи можуть бути заборонені, зупинені
або обмежені; в межах визначеної компетенції контролювати дотримання
юридичними та фізичними особами вимога щодо охорони оточуючого
середовища.
Окрім того посадові особи поліції з

метою забезпечення безпеки

дорожнього руху мають право: зупиняти транспортні засоби, перевіряти
документи водія, документи на транспортний засіб та на вантаж;
відсторонювати від управління транспортним засобом осіб, відносно яких є
підозра в тому, що вони знаходяться в стані алкогольного сп’яніння, під
впливом наркотичних засобів або ліків, або вони не мають права управляти
транспортним засобом. Застосовувати передбачені нормативними актами
міри для встановлення стану сп’яніння, доставляти таких осіб в медичні
заклади для освідування. В разі відмови прибути до медичного закладу для
перевірки на стан сп’яніння вважати безспірним підтвердженням факту
сп’яніння; викликати в поліцію порушників правил дорожнього руху,
учасників і свідків транспортних пригод; вилучати документи у водіїв та
реєстраційні документи на транспортні засоби та видавати тимчасові
посвідчення

встановленої

форми;

відсторонювати

від

управління

транспортними засобами та направляти на додатковий медичний огляд
водіїв, стан здоров’я яких викликає загрозу безпеки дорожнього руху;
позбавляти права на керування транспортним засобом або накладати інші
адміністративні

стягнення

за

порушення

правил

дорожнього

руху;

змінювати, обмежувати або забороняти дорожній рух, якщо це необхідно для
безпеки або покращення умов руху; забороняти експлуатацію транспортних
засобів, якщо їх конструкція або технічний стан не відповідають діючим
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правилам, нормативам або стандартам дорожнього руху, а також, якщо
номери двигуна, кузова (рами) або шасі не відповідають номерам,
зазначеним в реєстраційних документах, доставляти такі транспортні засоби
в поліцію для перевірки.
Необхідно зауважити, що визначені права та обов’язки створюють
належні правові умови для ефективного виконання поліцейськими своїх
професійних обов’язків. Разом з тим, законодавець не виключає, що з боку
працівників поліції можуть мати місце дії, які не відповідають чинному
законодавству, підривають авторитет поліції.
Поряд

з

визначеними

правами

та

обов’язками

передбачена

відповідальність працівників поліції за їхні дії, рішення та їх наслідки.
Законами Латвії, Литви та Естонії визначено індивідуальну відповідальність
працівника поліції за свої дії або рішення. Таким чином, кожний
поліцейський повинен усвідомлювати власну відповідальність при здійсненні
своїх професійних обов’язків і не перекладати відповідальність на інших
осіб.

Виконання

розпорядження

завідомо

не

звільняє

злочинного
посадову

або

особу

незаконного
поліції

від

приказу,
визначеної

відповідальності. Зазначені вимоги виховують працівників поліції у дусі
поваги до закону, прав та свобод громадян, ретельного вивчення та ставлення
до норм, які регламентують їхні права та обов’язки, вимагають вдумливого
підходу до прийняття будь-яких управлінських та професійних рішень.
Враховуючи принципи діяльності поліції, і в першу чергу, принцип
законності, посадові особи поліції, які порушили вимоги закону при
виконанні покладених на них обов’язків несуть відповідальність у
встановленому законодавством порядку. Вони можуть бути притягнуті до
дисциплінарної,

адміністративної,

матеріальної

або

кримінальної

відповідальності в залежності від характеру вчиненого правопорушення або
злочину. Збитки, що можуть бути завдані незаконними діями поліцейських
при виконанні службових обов’язків, підлягають відшкодуванню в повному
обсязі за рахунок державного бюджету, в тому числі, незалежного від
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наявності вини посадової особи поліції. Порядок відшкодування збитків, що
були завдані незаконними діями поліції відшкодовуються у порядку,
встановленому законом.
Натомість працівники поліції не несуть відповідальності за збитки,
завдані при виконанні службових обов’язків, якщо вони діяли в межах
повноважень, наданих законодавством, якщо при цьому не були перевищені
межі законності, в тому числі, при затриманні осіб, які вчинили злочини.
Законом також передбачена відповідальність осіб, які проходять
навчання. Так, за законодавством Литви, слухачі Академії поліції Литви в
разі

виключення

за

порушення

закону

чи

дисципліни

зобов’язані

відшкодувати витрати на їх утримання та навчання, ці ж вимоги також
розповсюджуються на слухачів Академії, які мають незадовільні результати в
навчанні, в зв’язку з чим позбавлені права на перехід на наступний курс
навчання, або на осіб, які відмовилися від проходження служби в поліції у
встановлений термін.
Латвійська, литовська та естонська поліція, як і поліція інших
європейських країн, визначається як невоєнізована організація, але разом з
тим, поліція має визначені законом повноваження, при необхідності, на
застосування силових методів впливу, тимчасове обмеження прав та свобод
громадян, залишаючись в силу своїй відданості закону і принципу законності
демократичною установою, про що свідчить зникнення в суспільній думці
стереотипу про карально-наглядову сутність поліції. Законодавець добре
розуміє, що виконання обов’язків поліцією пов’язано з протидією законним
вимогам поліції, в тому числі, з активним спротивом. В зв’язку із
зазначеними обставинами поліції надано право використовувати у своїй
діяльності спеціальні засоби та озброєння, в тому числі, вогнепальну зброю.
Разом з тим, застосування спеціальних засобів та зброє є виключними
засобами захисту громадського порядку та громадської безпеки. Саме на
підставі норм чинного законодавства визначено право поліції на їх
застосування. Пріоритетним, в будь-якому випадку, при вирішенні питання
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щодо застосування спеціальних засобів або зброї є права людини, її здоров’я
та життя.
При виконанні службових обов’язків поліцією застосовуються,

в

першу чергу, засоби переконання, разом з тим, для виконання своїх
обов’язків поліціє надано право мати у своєму розпорядженні спеціальні
засоби та вогнепальну зброю. Застосування спеціальних засобів і навіть
вогнепальної зброї можливо лише в окремих випадках і у відповідності з
приписами закону, в першу чергу, Закону Латвії «Про поліцію», Законів
Литви «Про поліцію» та «Про поліцейську діяльність», Закону Естонії «Про
поліцію» та «Про поліцію та прикордонну охорону».
Застосування зброї та спеціальних засобів дозволяється з метою
припинення суспільно-небезпечного діяння, яке загрожує життю та здоров’ю
громадян, затриманні осіб, які вчинили такі діяння і доставляння таких осіб в
органи поліції. За ст.ст. 13-14 Закону Латвії «Про поліцію», поліція наділена
правом у встановлених законом випадках застосовувати фізичну силу,
спеціальні засоби та вогнепальну зброю. Працівник поліції має право на
постійне зберігання та носіння вогнепальної зброї, що видана йому для
використання в службових цілях [97]. Як зазначено в ст. 41 Закону Литви
«Про поліцію» (ст.ст. 23-24 Закону «Про поліцейську діяльність»),
вогнепальна зброя та спеціальні засоби застосовуються тільки для
досягнення встановленої законом цілі. Наразі, застосування вогнепальної
зброї можливо відносно особи, транспортних засобів, тварин [95]. В ст.ст. 1415 Закону Естонії «Про поліцію» також передбачено у випадках, визначених
законом, застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної
зброї [96].
Застосування працівниками поліції вогнепальної зброї та спеціальних
засобів застосовуються з урахуванням характеру правопорушення, особи
порушника, конкретних умов та ситуацій. При застосуванні зброї або
спеціальних засобів посадові особи поліції зобов’язані прагнути уникати
тяжких наслідків. Закон зобов’язує працівника поліції перед застосуванням
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зброї

або

спеціальних

засобів,

якщо

це

дозволяють

обставини,

попереджаються особи, у відношенні яких ці засоби можуть бути
застосовані, за виключенням випадків, які передбачені законом. Вогнепальна
зброя застосовується лише у випадках, якщо інші засоби були вже
використані або якщо не має часу та немає можливості застосовувати інші
засоби.
Таким чином, вирішуючи питання щодо можливості та необхідності
застосування зброї або спеціальних засобів працівник поліції зобов’язаний
враховувати наявність правопорушення та його правову природу, особу
правопорушника,

загальну

ситуацію,

пов’язану

із

вчиненням

правопорушення. При підготовці правоохоронців саме ці фактори доводяться
до майбутніх поліцейських і навчання направлено на засвоєння зазначених
вимог.
На озброєні поліції Латвії, Литви та Естонії знаходяться різноманітні
спеціальні заходи: гумові кийки, наручники, інші засоби зв’язування,
прийоми бойової боротьби, гази, водомети, службові собаки, засоби
примусової зупинки транспорту та інші засоби.
Як визначено ст. 14-1 Закону Естонії «Про поліцію», в розпорядженні
поліції можуть бути спеціальні засоби поліції – це засоби пасивного та
активного захисту, а також додаткові заходи для проведення поліцейських
операцій, а саме: захисні шоломи, захисні жилети, щити, наручники, ножні
кайданки, упокоювальні сорочки та стільці, службовий собака, світові та
звукові пристрої, сльозогінні, димові, звукові гранати, засоби примусової
зупинки транспорту,водяні пушки, поліцейські бронетранспортери, а також
зброя – електрошокова, холодна, пневматична, газова та вогнепальна [96].
Як приклад, законодавством Литви встановлений наступний порядок
застосування спеціальних засобів, а саме:
-

гумовий кийок – при наявності таких умов: для відбиття нападу,

що загрожує посадовій особі поліції, для захисту інших осіб від нападу, для
відбиття озброєного нападу; при переслідуванні особи, яка підозрюється у
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вчиненні злочину, якщо воно намагається уникнути затримання; при
затриманні особи, яка застигнута в момент вчинення тяжкого злочину; з
метою затримання особи, яка утримується під вартою, або засудженого при
намаганні вчинити втечу або засудженого, який вже вчинив втечу з-під
варти, з місця ув’язнення або місця попереднього ув’язнення або під час
конвоювання; в цілях затримання осіб, які вчинили масову втечу з місць
ув’язнення або в разі виникнення масових безладу в місцях позбавлення волі;
у випадках нападу на поліцейську охорону або на спеціально охоронювані
об’єкти, перелік яких встановлюється Урядом Литовської Республіки, а
також при затриманні особи, яка порушує суспільний порядок, у випадку її
відмови виконувати законні вимоги посадової особи поліції або надання
йому спротиву;
-

наручники та засоби зв’язування – при затриманні та доставлені в

поліцію особи, яка вчинила суспільно – небезпечне діяння, при наявності
підстав вважати, що воно може здійснити супротив посадовій особі поліції
або намагається уникнути затримання; а також при супроводженні
затриманих та заарештованих осіб; в разі, якщо громадяни своїми діями
можуть завдати шкоду собі або оточуючим;
-

прийоми бойової боротьби – при затриманні та доставлені в

органи поліції осіб, які вчинила суспільно – небезпечне діяння, а в разі
здійснення спротиву цією особою при затриманні або при його намаганні
ухилитися від затримання іншим шляхом або діями, а також в разі злісного
невиконання особою законних вимог посадової особи поліції або вчинення
спротиву законним діям посадової особи поліції;
-

газ застосовується для особистого захисту для відбиття нападу,

що загрожує посадовій особі поліції, для захисту інших осіб від нападу, для
відбиття озброєного нападу; при переслідуванні особи, яка підозрюється у
вчиненні злочину, якщо воно намагається уникнути затримання; при
затриманні особи, яка застигнута в момент вчинення тяжкого злочину; з
метою затримання особи, яка утримується під вартою, або засудженого при
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намаганні вчинити втечу або засудженого, який вже вчинив втечу з-під
варти, з місця ув’язнення або місця попереднього ув’язнення або під час
конвоювання; в цілях затримання осіб, які вчинили масову втечу з місць
ув’язнення або в разі виникнення масових безладу в місцях позбавлення волі;
у випадках нападу на поліцейську охорону або на спеціально охоронювані
об’єкти, перелік яких встановлюється Урядом Литовської Республіки, а
також при затриманні особи, яка порушує суспільний порядок, у випадку її
відмови виконувати законні вимоги посадової особи поліції або надання
йому спротиву;
-

гази спеціального призначення – у випадку масових заворушень

або групових дій, що грубо порушують громадський порядок; при затриманні
особи та з метою примусити особу, яка вчинила суспільно – небезпечне
діяння, залишити приміщення, транспортний засіб;
-

водомети – у випадках масових заворушень, групових дій, що

грубо порушують громадський порядок;
-

службові собаки – з метою переслідування підозрюваних у

вчиненні злочинів або осіб, які вчинили втечу з місця пригоди; при
затриманні особи, яка вчинила втечу з місць утримання затриманих осіб, міст
попереднього ув’язнення, під час етапування, при провадженні слідчих дій;
при затриманні особи, яка вчинила злочин або грубе порушення
громадського порядку; під час масових заворушень або групових дій, що
грубо порушує громадський порядок; при захисті громадян від суспільно –
небезпечних посягань, самозахисті посадової особи поліції, а також при
захисті охоронюваного об’єкту від нападу;
-

засоби примусової зупинки транспортних засобів – у випадку

невиконання особами, які керують транспортними засобами, законної вимоги
посадової особи поліції або спеціального дорожнього знаку – «зупинитися».
Поліцейським категорично забороняється застосовувати спеціальні
заходи, що знаходяться на озброєні поліції Литви, проти дітей, в тому числі,
неповнолітніх, вагітних жінок, жінок, що мають поряд дітей, інвалідів з
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явними ознаками інвалідності,Є за виключенням випадків, нападу з їх боку
[95].
Якщо узагальнити порядок застосування вогнепальної зброї в Латвії,
Литві та Естонії, вогнепальна зброя може бути застосована відносно особи в
таких випадках (ст. 14 Закону Латвії «Про поліцію», ст. 42 Закону Литви
«Про поліцію», ст. 25 Закону «Про поліцейську діяльність», ст. 15 Закону
Естонії «Про поліцію»): для відбиття нападу, що загрожує здоров’ю або
життю посадової особи поліції, а також нападу з метою вилучення у
посадової особи поліції вогнепальної зброї; для захисту інших осіб від
нападу, що загрожує їхньому здоров’ю або життю, а також з метою
звільнення викрадених або узятих в заручники осіб; для відбиття озброєного
нападу; при переслідуванні особи, яка підозрюється у вчиненні злочину,
якщо воно намагається уникнути затримання, намагається застосувати або
застосовує вогнепальну зброю, холодну зброю та інші предмети, засоби,
знаряддя або дія, що є небезпечною для життя або здоров’ю людей; при
затриманні особи, яка застигнута в момент вчинення тяжкого злочину, якщо
іншим шляхом її затримати не можливо; з метою затримання особи, яка
утримується під вартою або засудженого, при намаганні цієї особи вчинити
втечу, або особи, яка вже вчинила втечу з-під варти, з місця ув’язнення,
попереднього ув’язнення або під час конвоювання; в цілях затримання осіб,
які вчинили масову втечу з місць ув’язнення або в разі виникнення масових
безладу в місцях позбавлення волі; у випадках нападу на поліцейську
охорону

або

на

спеціально

охоронювані

об’єкти,

перелік

яких

встановлюється урядом.
Забороняється застосовувати вогнепальну зброю: в місцях великого
скупчення людей, якщо в результаті цього можуть постраждати сторонні
особи; у відношенні громадян, які мають при собі малолітніх дітей; проти
жінок та неповнолітніх дітей, інвалідів з явними ознаками інвалідності, за
виключенням випадків спротиву з їх сторони із застосуванням зброї.
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Окрім того, посадові особи поліції мають право застосовувати
вогнепальну зброю у відношенні транспортних засобів у випадках, якщо його
водій не виконує вимоги посадової особи поліції, а подальше управління цим
транспортним засобом може викликати загрозу безпеки руху або людям.
Працівник поліції має право застрелити тварину, яка напала на людину або
якщо така тварина становить небезпеку для населення. По любому факту
застосуванню вогнепальної зброї та наслідки її застосування у відношенні
особи повідомляється прокурору.
Всі права та обов’язки працівників поліції, передбачені законодавством
Латвії, Литви та Естонії можна поділити на декілька груп: загальні права та
обов’язки поліцейського; права та обов’язки, пов’язані з попередження
правопорушень, в тому числі, злочинів; права та обов’язки поліцейського при
розкритті та розслідуванні злочинів.
В зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків поліцейські
наділені значними владними повноваженнями. В зв’язку з цим, при
підготовці поліцейських особливу увагу приділяють питанням принципів
діяльності поліції. Поліцейські дії, як вже зазначалося, будуються на
принципах демократії, гуманізму, поваги до прав людини, поліцейський
повинен

дотримуватися

принципів

суспільної

моралі,

законності,

професійної відкритості. Примус може бути застосований поліцейським
лише як необхідність. Поліцейський має право вимагати від всіх без
виключення осіб виконувати його законні вимоги. Право на застосування
примусу виникає у поліцейського в разі ігнорування його законних вимог або
здійснення спротиву. В разі наявності «розумної» підозри, що та чи інша
особа

здійснила

адміністративне

чи

кримінальне

правопорушення,

поліцейський має право перевірити документи, що посвідчують особу,
документи на транспортний засіб, вантаж, а при необхідності здійснити їх
тимчасове вилучення.
У випадках, прямо передбачених законом, поліцейський має право
затримати особу за вчинення правопорушення та доставити її до поліцейської
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дільниці або в інші правоохоронні органи з метою встановлення особи
правопорушника, скласти про це рапорт встановленої форми. Під час
переслідування осіб, що обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину, або
особи, яка ховається від правосуддя, а також в разі необхідності протидіяти
злочинним діям, поліцейський має право проникати в будь-який час в
житлові та нежитлові приміщення, на територію, що належить фізичній чи
юридичній особі, має право зупинити транспортний засіб і використати його,
якщо це потрібно в інтересах відновлення порушеного закону. В разі, якщо
такі дії поліцейського зустрічають супротив, поліцейські офіцери мають
право застосувати силу. Про такі дії поліцейських зобов’язаний повідомити
органи прокуратури з метою перевірки законності його дій.
В разі крайньої необхідності поліцейський має право застосувати
вогнепальну зброю,

тимчасово

обмежити

доступ

на

територію

чи

приміщення, перевіряти особу, яке управляє транспортним засобом, на
предмет вживання алкоголю, наркотичних, психотропних речовин, якщо є
таке підозра, забороняти керувати транспортним засобом такій особі та особі,
яка не має при собі посвідчення на право управління транспортним засобом,
або особі дії якої загрожують безпеці дорожнього руху.
На поліцію всіх зазначених країн покладається обов’язок забезпечення
безпеки дорожнього руху. В Латвії такі повноваження надають поліції на
підставі Закону «Про дорожній рух». Як зазначається в ст. 3 Закону,
«правовою підставою дорожнього руху є цей Закону, інші закони, Правила
дорожнього руху та інші нормативні акти Кабінету Міністрів, державні
стандарти, а також міжнародні договори, країною учасницею яких є Латвія»
[123].
Натомість, прерогатива прийняття Правил дорожнього руху належить в
Литві Департаменту поліції. Так, наказом Генерального комісара поліції № 5V-671 від 24 жовтня 2005 року затверджені правила дорожнього руху [124].
Зазначений наказ получив свою підтримку комісією Литовської Республіки
по безпеці дорожнього руху. В зазначеному наказі визначені права та
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обов’язки фізичних і юридичних осіб в сфері дорожнього руху та їх
взаємовідносини з поліцією. На поліцію також покладений обов’язок
здійснювати контроль над проектами, що можуть вплинути на безпеку
дорожнього руху, пропускну здатність автомобільних доріг, їх відповідність
до технічної документації, правил та норм. Поліція наділена правом
узгодження технічних умов, видача дозволів та надання висновків щодо
проектів, пов’язаних з забезпеченням безпеки дорожнього руху. Поліція
видає ліцензії та дозволи на діяльність, що напряму впливає на безпеку
дорожнього руху.
Опитування громадської думки свідчить про високу довіру суспільства
та населення до своєї поліції. Як свідчать результати соціологів Центру
ринкових досліджень Vilmorus, за показниками листопада 2015 року поліція
Литви займає за рівнем довіри одне з перших місць в суспільстві після
пожежних. Довіру до поліції висловили 60,7 % респондентів (до пожежних
89,9%). Третю сходинку займають збройні сили Литви – 56,2%, четверту –
освіта –51,2 % [125]. В Латвійській Республіці довіру до своєї поліції
висловили 62 % громадян, а в Естонії – 80% населення довіряють поліції.
Натомість в Україні довіра к правоохоронним органам на 2010 рік складала
3,8 % [126]. В зв’язку з початком реформування української правоохоронної
системи і створення Національної поліції рівень довіри за даними
опитування громадської думки, що проводилась у вересні 2015 року
Міжнародною фундацією виборчих систем, до нової патрульної поліції
складає 52 % ( в цілому до міліції/поліції) – 22 % [127].
Високі показники довіри до поліції Прибалтійських країн свідчать про
те, що у взаємовідносинах з суспільством поліція зайняла позицію не
карального органу, а органу, наближеному до людей, що надає своєрідні
послуги населенню, що також є проявом того, що на озброєння взята
загально прийнята в демократичних країнах ідея «comunity policy», низький
рівень корупції та ефективність її роботи в сфері правопорядку.
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Характерною особливістю функціонування поліції є можливість
безпосереднього звернення керівництва поліції до керівництва держави з
проблем, що пов’язані з діяльністю поліції. На відрізнення від діяльності
органів внутрішніх справ, де взагалі відсутнє реагування законодавчого
органу та уряду на зростання злочинності в країні, проблеми поліції, в першу
чергу, фінансові, в Латвії, Литві та Естонії звернення керівництва поліції
викликає негайну реакцію та здійснюються заходи на подолання тої чи іншої
проблеми, що виникла в суспільстві чи в питаннях функціонування поліції.
Так, один з Генеральних комісарів поліції Литви Саулюс Сквярняліс
напряму звернувся до Прем’єр – Міністра Литви Андрюса Кубілюса з
вимогою щодо збільшення фінансування поліції. Як зазначив керівник
поліції, «нам не вистачає коштів на виконання прямих обов’язків, що
пов’язано з збільшенням ціни на паливо та оплатою трудового навантаження,
в тому числі нічних змін, вихідних» [128].
На такі звернення керівництво держави вимушено реагувати, тому що
розуміє важливість забезпечення правопорядку в країні, а також добре
розуміє, що надійний правопорядок ґрунтується не тільки на ентузіазмі
поліцейських, а в першу чергу, на забезпеченні матеріально-технічних потреб
поліцейської діяльності, а також матеріальному стимулюванні праці
поліцейського.
В зв’язку зі вступом

Литви до Європейського Союзу, Литовська

Республіка взяла на себе ряд зобов’язань, що знайшли своє відображення в
ст. 17-1 Кодексу, відповідно до якої Литва взяла на себе зобов’язання
виконувати дії, пов’язані з отриманням «Європейського ордеру на арешт».
«Європейський ордер на арешт» – це документ (вирок), який вийшов від
судових інстанцій держав - членів Євросоюзу, за яким інші держави - члени
Євросоюзу зобов’язані здійснювати арешт та передавати вказаних у ньому
осіб з метою переслідування та позбавлення їх свободи через відповідне
покарання на підставі рішення Ради від 13 червня 2002 року за номером
2002/584/TVR «Про вимоги щодо визначення форми та змісту процедури
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видачі злочинців державами - членами Євросоюзу у порядку, встановленому
у п.1 статті 8 в рамках виконання Європейського ордеру на арешт [129] .
Як результат постійних рішень керівництва поліції на упередження,
рівень злочинності знаходиться на стабільному рівні, як і кількість дорожньотранспортних пригод, покращилися умови праці самих поліцейських [128]. с

2.3.

Складові частини органів поліції МВС Литви, МВС Латвії, МВС
Естонії, повноваження окремих структурних підрозділів поліції
Департамент поліції МВС Литовської Республіки, Державна поліція

МВС Латвійської Республіки та Департамент поліції та прикордонної
охорони МВС Естонії є структурними підрозділами центрального органу
виконавчої влади, яким є Міністерство внутрішніх справ в сфері внутрішніх
справ, що реалізує його мету та завдання, і є відповідальними за
забезпеченням
профілактику

охорони громадського порядку, громадської безпеки,
правопорушень,

розкриття

та

розслідування

злочинів.

Одночасно органи поліції цих Прибалтійських країн, як зазначалося вище,
мають свої власні завдання та функції, що визначені на законодавчому рівні
Законом Латвії «Про поліцію», Законами Литви «Про поліцію» та «Про
поліцейську діяльність», Законами Естонії «Про поліцію» та «Про поліцію та
прикордонну охорону». Якщо завдання Міністерства внутрішніх справ
охоплюють всі виконавчі органи, що входять до складу Міністерства, то
завдання поліції визначені лише для її центральних органів та територіальних
і спеціальних підрозділів.
При прийнятті парламентами Латвії, Литви та Естонії зазначених
законів, була визначена структура поліції, яка в подальшому, на кожному
етапі реформ, піддавалась суттєвим змінам. На момент створення поліції вже
незалежних Прибалтійських держав було визначено, що поліція буде єдиною
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за структурою правоохоронною системою, яку складають служби та
структурні підрозділи.
В Латвії до складу Державної поліції увійшли: Державна поліція,
поліція безпеки, які в межах своєї компетенції виконують обов’язки на всій
території республіки, та поліція самоврядування, яка діє на території певної
адміністративної території (ст. 15 Закону «Про поліцію»). В Литві до складу
Департаменту поліції були включені республіканська поліція (центральний
апарат) та поліція самоврядування, загальне керівництво якими здійснює
Департамент

поліції.

До

складу

Республіканської

поліції

входили

кримінальна поліція, транспортна поліція, дорожня поліція та поліція
охорони громадського порядку. Для здійснення своїх функцій в складі
зазначених підрозділів поліції були створені служби або інші підрозділи
поліції (ст.ст. 12-13 Закону «Про поліцію»). Естонська поліція на
початковому етапі складалась з Департаменту поліції, в структуру якого
увійшли певні підрозділи поліції, та префектур, як територіальних органів
поліції (ст. 8 Закону «Про поліцію»). В подальшому структура естонської
поліції зазнавала суттєвих змін у зв’язку з входженням до її складу
підрозділів прикордонної охорони.
Департамент поліції Литви, у відповідності з Законом, очолила
посадова особа, яка не була відома в радянські часи - Генеральний комісар
поліції, який за посадою є заступником міністра внутрішніх справ. Він
призначається та звільняється з посади Урядом країни за узгодженням з
Парламентом [95]. Керівником Державної поліції Латвії була визначена
посадова особа - начальник Державної поліції, який призначається та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів Латвії (ст. 26 Закону «Про
поліцію») [97]. Керівником єдиної

естонської поліції була визначена

посадова особа - Генеральний директор поліції, в подальшому - поліції та
прикордонної охорони [96].
Завдання поліції всіх трьох країн, а відповідно їх функції, як вже
зазначалося, були визначені в названих законах і дуже сходні між собою, що
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вплинуло на формування організаційної структури поліцейських органів.
Необхідно відзначити, що одними з перших в поліцейських органах були
створені підрозділи охорони громадського порядку Латвії, Литви та Естонії.
В Департаменті поліції Литви також була створена поліція охорони
громадського порядку, яка взяла на себе забезпечення громадського порядку
та громадської безпеки, а також надання необхідної допомоги органам
кримінальної поліції, слідству та прокуратурі при здійсненні процесуальної
діяльності, а судам – при виконання вироків та інших судових рішень. На
підрозділ було покладено охорону державних установ та інших важливих
об’єктів. В складі поліції охорони громадського порядку за рішенням уряду
Литовської Республіки було передбачено можливість створення спеціальних
підрозділів – підрозділів спеціального призначення, які безпосередньо
підпорядковувалися Генеральному комісару поліції.
В системі Департаменту поліції Литви була створена транспортна
поліція, до функцій якої було віднесено нагляд за безпекою дорожнього руху
як автомобілями, так і іншими транспортними засобами, проведення
розслідування випадків порушення правил дорожнього руху, дорожньотранспортних пригод. Транспортній поліції було надано право накладати
стягнення адміністративного характеру та застосовувати інші заходи впливу
на осіб, які допустили порушення правил дорожнього руху. Натомість,
транспортна поліція взяла на себе функції кримінальної поліції та поліції
охорони громадського порядку на транспорті: залізничному, повітряному,
водному та на територіях, що підпорядковані транспортним лініям. Міністру
внутрішніх справ Литви як самостійно, так і за пропозицією керівництва
Департаменту поліції, були надані повноваження створювати окремі служби,
які мали функціонувати при місцевих комісаріатах поліції.
В Латвії обов’язок забезпечення громадського порядку було покладено
на Головне управління порядку Державної поліції, а в цілому, підрозділи, які
безпосередньо виконували професійні функції – поліція порядку. До складу
Головного управління порядку також увійшли Дорожня поліція, спеціальний
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підрозділ «Апсардзе», підрозділи поліції порядку територіальних установ
поліції, підрозділи транспортної та міграційної поліції, а також поліцейські
дільниці, які стали відповідальними за забезпечення громадського порядку,
боротьбу зі злочинністю, охорону окремих об’єктів.
В Естонській Республіці в складі Департаменту поліції була створена
Охоронна поліції, яка стала відповідальною за охорону громадського
порядку, нагляд за дорожнім рухом, охорону визначених об’єктів, а також
Охоронна поліція зобов’язана була приймати участь в попереджені, розкритті
правопорушень, в першу чергу злочинів, а також, що є особливістю –
забезпечувати охорону Президента та Премьєр – міністра Естонії.
В склад органів поліції Латвії, Литви та Естонії увійшла кримінальна
поліція, яка була зобов’язана здійснювати оперативну та процесуальну
діяльність, вести облік вчинених правопорушень, в першу чергу, злочинів,
розкривати та розслідувати злочини, проводити дізнання, виконувати
доручення прокурора, судів, що пов’язані з розслідування злочинів та
розшуком осіб, які їх вчинили.
Аналіз цих завдань свідчить, що законодавство, яке регламентувало
діяльність новоствореної поліції на початку 90-х років містило в собі ще
радянські традиції, а латвійська, литовська та естонська поліція утримували в
своєму складі структурні елементи радянської міліції (наприклад, підрозділи
дізнання). Однак, на першому етапі реформ литовська, латвійська, естонська
поліція взяли курс на злам існуючої радянської структури своїх поліцейських
органів. Законодавець у всіх трьох країнах встав на шлях об’єднання в складі
кримінальної поліції як оперативних служб, що здійснюють оперативнорозшукову діяльність, так і підрозділів досудового розслідування, що
здійснювали

процесуальну

діяльність,

пов’язану

з

розслідуванням

порушених кримінальних справ. Разом з тим, кожна країни відшукувала свої
шляхи створення ефективної поліції.
Державній

поліції

Латвії

було

створено

Головне

управління

кримінальної поліції. Підрозділи кримінальної поліції увійшли до складу
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територіальних та інших установ поліції. Кримінальна поліція також
зобов’язана забезпечувати участь спеціалістів - криміналістів в проведенні
слідчих дій. Працівники підрозділів кримінальної поліції отримали право
знайомитися зі всіма матеріалами поліції порядку та поліції самоврядування,
а також приймати до провадження від підрозділів поліції порядку будь-які
матеріали, що стосуються кримінальних злочинів.
В Естонії в складі поліції були створені також підрозділи кримінальної
поліції.

Повноваження

встановлювати

та

затверджувати

структуру

Центральної кримінальної поліції Департаменту поліції Естонії отримав
Міністр внутрішніх справ. Його наказ про структуру Центральної
кримінальної поліції носить внутрівідомчий характер і не підлягає
розголошенню у відповідності до ст. 35 Закону Естонії «Про публічну
інформацію».
Необхідно також зазначити, що при створенні поліції в Латвії, Литві та
Естонії почалися пошуки найбільш оптимальної її структури. Перші
пропозиції щодо структурної побудови поліції були достатньо громіздкими і
не зовсім зрозумілі.
Латвійській Республіці Законом «Про поліцію» (ст. 19) органам
місцевого

самоврядування

було

надано

право

створювати

поліцію

самоврядування, в обов’язок якої входила профілактика правопорушень,
охорона та конвоювання затриманих та заарештованих осіб, надання
допомоги Державній поліції, надання допомоги в соціальній реабілітації
особам, які звільнилися з місць позбавлення та обмеження волі, проходили
лікування від алкоголізму та наркоманії. Одночасно, в разі відсутності
підрозділів поліції самоврядування на територіальному рівні діяли підрозділи
Державної поліції. В даному випадку ми маємо приклад створення місцевої
міліції / поліції, питання про створення якої багато років точилося в
українському суспільстві [97].
Міські (районні) комісаріати литовської поліції мали ще більш складну
структуру. В Литві були створені підрозділи управління самоврядування
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верхнього рівня, в складі яких працювали служби республіканської поліції та
поліції самоврядування. Комісар поліції міста (району) призначався на
посаду Міністром внутрішніх справ за спільним поданням Генерального
комісару

поліції

та

управління

самоврядування

верхнього

рівня,

затверджувався Радою самоврядування.
На законодавчому рівні також було визначено місце та роль поліції
самоврядування (ст. 15 Закону Литви «Про поліцію»), до складу якої увійшли
підрозділи, на які було покладено охорону громадського порядку,
громадського спокою, здійснення дізнання по територіальному принципу
[95].
Як

вже

було

зазначено

керівництво

підрозділами

поліції

самоврядування здійснювалося Департаментом поліції, а керівництво
поліцейськими підрозділами поліції самоврядування на території міста
(району) – комісаром поліції самоврядування, який одночасно є заступником
комісара

поліції

міста

(району).

Комісар

поліції

самоврядування

призначається за поданням комісара поліції управлінням самоврядування
верхнього рівня і затверджується Радою. Комісар поліцейської дільниці
поліції самоврядування призначається комісаром поліції міста (району) за
поданням

комісара

поліції

самоврядування

і

затверджується

Радою

самоврядування нижчого рівня або Радою, на території якої функціонує
дільниця. Комісар дільниці самоврядування мав повноваження керівника
органу дізнання та був наділений правом розглядами справи про
адміністративні

правопорушення.

Інші

посадові

особи

поліції

самоврядування призначались комісаром поліції міста (району) за поданням
комісара поліції самоврядування. Створення дільниць, визначення території,
що

підлягала

їхньому

обслуговуванню,

було

виключним

правом

самоврядування верхнього рівня. На МВС Литви було покладено обов’язок
здійснювати у взаємодії з органами самоврядуванням підбір та навчання
працівників поліції самоврядування,забезпечення форменим одягом єдиного
зразку із знаками розрізняння органів самоврядування, поліцейським
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оснащенням та озброєнням. До завдань підрозділів поліції самоврядування
було віднесено здійснення заходів щодо попередження правопорушень на
території обслуговування, охорона громадського порядку та громадського
спокою,

охорона

оточуючого

середовища

на

своїй

території

обслуговування,проведення дізнання у справах, віднесених до їхньої
компетенції, в також виконання доручень судів, які здійснювали правосуддя
на цій території, надання допомоги підрозділам дорожньої поліції в
забезпеченні дорожнього руху на своїй території.
Відповідно до ст. 24 Закону Литовської Республіки «Про поліцію», при
забезпеченні охорони громадського порядку, попередження злочинів, інших
правопорушень, затримання осіб, які вчинили злочини, в інших випадках, всі
служби поліції зобов’язані здійснювати співробітництво та надавати друг
другу всебічну допомогу без окремого наказу та окремої вказівки [95].
В Естонській поліції пішли шляхом створення префектур, як місцевих
установ Департаменту поліції, на які були покладені обов’язки забезпечення
громадського порядку, внутрішнього безпеки, попередження та розкриття
правопорушень, досудове провадження, а також деякі інші обов’язки,
визначені законом або іншим нормативно-правовим актом. В склад
префектур входили територіальні та функціональні підрозділи поліції.
Безпосередньо до територіальних підрозділів були віднесені відділи поліції
та відділення поліції на місцях. Місце знаходження префектур визналось
урядом країни [96].
Розвиток поліцейської діяльності, а в подальшому входження до
Єдиної європейської сім’ї призвело до зміни внутрішньої структури
Державної поліції МВС Латвії, Департаменту поліції МВС Литовської
Республіки, Департаменту поліції Естонії.
В теперішній час поліцейські підрозділи трьох названих держав мають
інший вигляд, що пов’язано з намірами латвійського, литовського та
естонського керівництва сприйняти досвід та наблизитись до зразків
організації поліцейських органів європейських країн.
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Важливу роль в структурній перебудові поліцейських органів відіграли
Закони Литовської Республіки «Про поліцейську діяльність», Естонської
Республіки «Про поліцію та прикордонну охорону», які на законодавчому
рівні закріпили організаційну побудову органів поліції, як складової частини
та одного з виконавчих органів Міністерства внутрішніх справ.
Дослідженню

організаційної

структури

поліцейських

органів

присвячена значна кількість робіт вітчизняних та іноземних вчених – юристів
та практиків. Враховуючи здобутки вітчизняної науки, сучасну організаційну
структуру Державної поліції МВС Латвії, Департаменту поліції МВС Литви
та Департаменту поліції МВС Естонії необхідно розглядати як логічну
сукупність низки підрозділів (центральних, територіальних, спеціальних,
учбових), що об’єднанні в єдиний орган виконавчої влади, за такою схемою:
підрозділи загального керівництва (штабні підрозділи, що входять до складу
центрального апарату); галузеві підрозділи (як правило, до них відносяться
спеціальні підрозділи); функціональні підрозділи (як правило, до них
відносяться підрозділи, що входять до складу спеціальних підрозділів);
підрозділи, що відповідають за діяльність, захист працівників поліції.
Автор вважає за необхідне більш детально зупинитися на побудові
литовської поліції, як найбільш великому поліцейському підрозділі, а також
враховуючі ті обставини, що представники органів поліції Литви надають
допомогу українським правоохоронцям у здійснення реформ Національної
поліції.
В теперішній час литовська поліція в складі МВС Литви, як
виконавчий орган, складається з Департаменту поліції МВС Литви
(центральний орган управління всіма поліцейськими силами), територіальних
поліцейських

підрозділів

(поліцейські

комісаріати,

поліцейські функції на певній території)

як

здійснюють

– всього 10 підрозділів,

спеціалізованих поліцейських підрозділів – всього 4 підрозділи, поліцейських
учбових закладів. У відповідності до ст. 11 Закону Литви «Про поліцейську
діяльність» закріплена саме така структура литовської поліції, що свідчить
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про те, що Департамент поліції розглядається як складова частина литовської
поліції, який має свою власну організаційну структуру.
Необхідно відмітити, що структура латвійської поліції – Державної
поліції має аналогічний вигляд: центральний орган управління – Центральне
управління адміністрування, територіальні органи, спеціалізовані підрозділи
(Центральне управління кримінальної поліції, Центральне управління
охорони громадського порядку, Транспортне управління, Управління судової
експертизи), учбовий заклад – коледж Державної поліції). Структура
Департаменту поліції та прикордонної охорони МВС Естонії складається
також з центрального апарату (Центральна кримінальна поліція, центральна
поліція правозастосування), територіальних органів (префектур), спеціальні
підрозділи та учбові заклади.
До складу органів центрального управління поліції трьох країн,
входять структурні підрозділи, що необхідні для реалізації завдань та
функцій латвійської, литовської та естонської поліції (Державної поліції
Латвії, Департаменту поліції Литви, Департаменту поліції та прикордонної
охорони

Естонії).

здійснюється

Саме

взаємодія

через

підрозділи

центрального

центрального

апарату

органів

управління
поліції

з

територіальними та спеціальними підрозділами поліції, під якою розуміють
«узгоджену за цілями, методами, часом та місцем діяльності галузевих та
функціональних служб і підрозділів для спільного вирішення загальних
завдань» [130, С. 79]. Всі окремі підрозділи центрального апарату, крім своїх
обов’язків, здійснюють збір, обробку, аналіз інформації, що стосується
діяльності всієї національної поліції. Взаємодія між окремими підрозділами
центрального апарату здійснюється шляхом обміну документами, що містять
необхідну інформацію, проведенням спільних нарад, виконанням завдань
силами декількох підрозділів, підготовкою спільних документів, що мають
управлінський характер. Прийняття управлінських рішень залежить від
достовірності інформації, своєчасності її отримання та аналізу, актуальності
такої інформації. Важливим елементом управлінської діяльності є щоденна

146

оцінка оперативної обстановки та розробка заходів реагування на її зміну,
використовуючи можливості як підрозділів апарату, так і територіальних та
спеціальних підрозділів, координація їх дій, а також, що не менш важливо,
взаємодія та координація з іншими правоохоронними, спеціальними
органами, органами державної влади та населенням.
До загальних завдань Державної поліції Латвії, Департаменту поліції
Литви, Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, як органів
центрального

управління,

входять:

формування

загальної

стратегії

поліцейської діяльності, виходячи з завдань, які покладаються на поліцію
парламентом Латвії, Литви

– Сеймом, парламентом Естонії – Рійгікогу,

Президентами та урядами країн, Міністерством внутрішніх справ в сфері
внутрішньої безпеки в частині забезпечення громадського порядку,
громадської

безпеки

та

протидії

правопорушенням;

забезпечення

практичного виконання завдань, що покладені на поліцію законом, щоденно і
в кожному окремому випадку, коли виникає необхідність в забезпеченні
правопорядку, розкритті та розслідуванні правопорушень; координація дій
підлеглих поліцейських підрозділів, в тому числі, між підрозділами, що
входять до складу центрального апарату і територіальними підрозділами, а
також спеціальними підрозділами і між ними; між територіальними
підрозділами поліції; реалізація завдань, поставлених керівництвом поліції,
пов’язаних з управлінням поліцейськими силами, прогнозуванням розвитку
оперативної обстановки, подолання реальних загроз, що виникають в системі
охорони правопорядку.
Всі структурні підрозділи органів поліції Прибалтійських республік
(Латвії, Литви та Естонії) можна умовно поділити на: штабні підрозділи, які
аналізують існуючу оперативну обстановку в країни, готують перспективні
плани реалізації завдань та функцій поліції та плани заходів, пов’язані з
конкретними подіями; галузеві підрозділи, які безпосередньо реалізують
поліцейські

функції,

пов’язані

з

охороною

громадського

порядку,

громадської безпекою, розкриттям та розслідуванням злочинів, їхньою
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профілактикою, попередженням, протидією іншим видам правопорушень;
підрозділи забезпечення, які створюють належні умови, в тому числі,
матеріально-технічні, фінансові, кадрові,

для роботи галузевих служб;

учбові заклади, завдання яких підготовка майбутніх працівників поліції для
служби в поліції, проведення поточного навчання поліцейських, які вже
знаходяться на службі в поліції.
Галузеві підрозділи діють не по територіальному, а по лінійному
принципу, наприклад, в литовській поліції, це Бюро кримінальної поліції,
Криміналістичний центр, офіс публічного поліцейського захисту та деякі
інші. Повертаючись до аналізу структури Департаменту поліції МВС Литви,
необхідно визначити наступне.
До керівної ланки Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ
Литовської Республіки (центрального апарату) входять: Генеральний комісар
поліції (Police Commissioner General), два заступники Генерального комісара
поліції (Deputy Police), а також головний радник Генерального комісара
поліції (Chief Adviser), які підпорядковані безпосередньо Генеральному
комісару поліції, підзвітні та підконтрольні йому. Посади заступників
Генерального комісара поліції та головного радника було введено з метою
організації

здійснення

професійної

діяльності

поліції,

вони

є

відповідальними за діяльність окремих підрозділів Департаменту поліції,
кожний з яких здійснює кураторство над окремим напрямком діяльності
поліції.
Департамент поліції, як і всю поліцію Литви очолює Генеральний
комісар поліції (Police Commissioner General), який за посадою є заступником
Міністра

внутрішніх

справ

Литви.

Генеральний

комісар

поліції

призначається Президентом Литовської Республіки за поданням Міністра
внутрішніх справ та погодженням з урядом країни та безпосередньо
підпорядковується Міністру внутрішніх справ Республіки і є відповідальним
перед Президентом Республіки та Міністром. Для призначення Генерального
комісара поліції також необхідно, що б його кандидатуру затвердив
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парламент – Сейм Республіки. Строк повноважень (каденція) Генерального
комісара поліції складає п’ять років. На цю посаду може бути призначена
особа, яка досягла 35 років, має ступінь магістра права або вищу юридичну
освіту чи іншу еквівалентну освіту, яка попрацювала на посаді старшого
комісара не менше, ніж три роки. Повноваження Генерального комісара
поліції визначені в статті 12 Закону Литовської Республіки «Про поліцейську
діяльність», тобто закріплені на законодавчому рівні. До компетенції
Генерального

комісара

поліції

у

відповідності

до

закону

входить:

встановлення внутрішньої структури поліції та визначення штатної
чисельності як самого Департаменту поліції, як центрального органу поліції,
так і поліцейських підрозділів в самому Департаменті поліції, спеціальних
підрозділів поліції, територіальних підрозділів поліції; здійснення загального
контролю над діяльністю всієї системи поліції, її окремих частин та
підрозділів; розподіл матеріально-технічних ресурсів, які отримуються
поліцією на здійснення своєї професійної діяльності, створює необхідні
матеріально-технічні умови для ефективної діяльності поліції; створення
своїм

розпорядженням

територіальні

та

спеціалізовані

підрозділи

в

залежності від криміногенного стану в державі та інших обставин, що
впливають на внутрішню безпеку держави; організує та контролює діяльність
поліцейських учбових закладів. Необхідно звернути увагу на те, що
Генеральний комісар поліції є посада не політична, а суто професіональна.
Зазначена посадова особа не має право займатися політичною діяльністю, а є
відповідальною за організацію професійної діяльності всіх підрозділів, що
входять до системи Департаменту поліції, і може бути змінений лише у
зв’язку із закінченням строку його каденції або в силу інших обставин, що не
пов’язані зі змінами в політичному житті країни.
Між Генеральним комісаром поліції та його заступниками проведено
розподіл відповідальності щодо керівництва окремими структурними
підрозділами Департаменту поліції (центрального апарату).
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Під безпосереднім керівництвом Генерального комісара поліції діють:
Управління

імунітету

(Immunity

Board),

відділ

централізованого

внутрішнього аудиту (Centralized Internal Audit Division), відділ зв’язку
(Communication Division), Служба поліцейського капелана (Police Chaplain).
Під безпосереднім його контролем і підпорядкуванням діє спеціальний
підрозділ – Антитерористичний підрозділ поліції «АРАС» (Police Antiterrorist
Operations Team «ARAS»).
Управління імунітету (Immunity Board) створено в складі центрального
апарату Департаменту поліції 2 серпня 2011 року. Управління очолює
посадова особа – комісар. Головне завдання підрозділу є захист працівників
поліції від можливого незаконного впливу при виконанні посадовими
особами поліції своїх функціональних обов’язків. Як було зазначено,
підрозділ безпосередньо підпорядкований Генеральному комісару поліції,
будь-яка інша посадова особа поліції не має право втручатися в його
діяльність. На Управління також покладено обов’язок проводити службову
перевірку та розслідування в разі вчинення поліцейськими службових
проступків, злочинів, в тому числі, корупційного характеру. В управління
створено три відділи: внутрішнього розслідування, розслідування фактів
корупції, попередження та аналізу корупції. Працівники управління наділені
повноваження на проведення оперативно-розшукової діяльності, в тому
числі, в поліцейському середовищі, а також здійснення процесуальних дій
під керівництвом прокуратури Республіки. Фактично, Управління по
питанням імунітету виконує функції підрозділу внутрішньої безпеки, що
існує в кожній поліцейській системі. Відділи Управління імунітету діють у
кожному поліцейському окрузі. Так в результаті проведеного розслідування
Управлінням імунітету до кримінальної відповідальності були притягнуті
заступник Генерального комісара поліції Рачкаускас, зам начальника Бюро
кримінальної поліції Ульпіс, а також декілька оперативників Бюро у зв’язку
із зловживанням службовим становищем [131].
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Відділ централізованого внутрішнього аудиту (Centralized Internal Audit
Division) є системою внутрішнього контролю Департаменту поліції, на який
покладено обов’язок проведення систематичного, комплексного контролю та
оцінки системи управління ризиками та внутрішнього контролю. Діяльність
підрозділу регламентована Законом Литовської Республіки «Про внутрішній
контроль

та

внутрішній

аудит».

До

основних

функцій

підрозділу

централізованого внутрішнього аудиту відносять: фінансовий аудит, аудит
діяльності,

надання

(бухгалтерської)

аудиторського

звітності,

висновку

можливістю

щодо

користуватися

фінансової
банківськими

кредитами тощо. На 2014 рік в підрозділі працювало 7 співробітників.
Відділ

зв’язку

(Communication

Division)

є

відповідальним

за

забезпечення безперебійного зв’язку підрозділів Департаменту поліції з
центральним апаратом, територіальними і спеціальними підрозділами. Відділ
зв’язку забезпечує зв’язком оперативні підрозділи поліції, підрозділи, що
здійснюють охорону громадського порядку, громадської безпеки. Одночасно
відділ зв’язку зобов’язаний розвивати систему зв’язку Департаменту поліції,
впроваджувати нові технічні досягнення в цій галузі.
Служба поліцейських капеланів (Police Chaplain) створена з метою
духовного виховання працівників поліції. Основне завдання служби – це
турбота про душі поліцейських. Капелани зобов’язані підключатися до
вирішення етичних питань, що виникають в поліцейському середовищі,
допомога ми керівникам виховувати у працівників поліції моральність,
свідоме відношення до несення служби, повагу до людської гідності та прав і
свобод людини. Раніше священнослужителі відправляли служби на
безоплатній основі.

За погодженням конференції єпископів Литви, було

прийнято рішення про створення служби поліцейських капеланів, які
працюють у центральному управлінні всіх територіальних підрозділах
поліції. Їх діяльність високо оцінена керівником професійного союзу
литовської

поліції

Р.

Катинене,

який

вважає,

що

«робота
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священнослужителів дійсно варта тої суми, яку вони будуть отримувати
після працевлаштування в поліції» [136].
На одного з заступників Генерального комісара поліції покладено
відповідальність за діяльність наступних підрозділів, а саме: Управління
аналізу і контролю (Activity Analysis and Control Board); Управління
планування та координації (Command and Coordination Board); Управління
охорони громадського порядку (Public Police Board); міграційний відділ
(Migration Division). Він також є куратором та здійснює контроль за
діяльністю двох спеціальних підрозділів поліції: Бюро кримінальної поліції
Литви (Criminal Police Bureau) та Литовський поліцейський центр судової
експертизи (Police Forensic Science Centre), які входять до складу блоку
Кримінальної поліції.
Управління аналізу і контролю (Activity Analysis and Control Board) є
штабним підрозділом, на який покладено обов’язок проведення постійного
моніторингу стану діяльності окремих підрозділів поліції та в цілому всього
Департаменту поліції. В свої діяльності Управління спирається на дані,
пов’язані з визначенням кількості правопорушень, їх видів, результатів
роботи

підрозділів

по

їх

викриттю

та

притягнення

винних

до

відповідальності, встановленої законом, інформації щодо вилучення із
незаконного обігу зброї, вибухових речовин, наркотичних засобів та
правопорушень, пов’язаних з ними, кількість та ефективність проведених
заходів щодо охорони громадського порядку, ефективність та своєчасність
проведених заходів профілактичного характеру. При виконанні своїх
функціональних обов’язків працівники управління здійснюють

перевірки

поліцейських органів, виявляють порушення та недоліки та надають
практичну допомоги у їх усуненні.
Управління наказів та координації (Command and Coordination Board)
здійснює штабну діяльність по підготовці наказів Генерального комісара
поліції, що врегульовують внутрішню діяльність Департаменту поліції, а
також координують діяльність окремих його підрозділів або всіх його
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структур в цілому. Підготовлені проекти наказів чи розпоряджень повинні
відповідати

чинному

законодавству,

законам

Литовської

Республіки

підзаконним актам уряду, Міністра внутрішніх справ Литви.
Управління громадської поліції (Public Police Board) є відповідальними
за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в країні. Ця
діяльність

регламентована

Законом

Литви

«Про

службу

охорони

громадського порядку». Для забезпечення виконання поставлених завдань в
складі Управління діє патрульна поліція, яка забезпечує порядок на вулицях,
площах,у місцях перебування населення. Охорона громадського порядку
здійснюється з використанням піших та автопатрулів. Всі наряди оснащені
засобами зв’язку, озброєнням, підтримують постійний оперативний зв’язок з
черговими службами поліції як в центрі, так і на місцях.
Міграційний

відділ

(Migration

Division)

Департаменту

поліції

створений у зв’язку з прийняттям урядом Литви рішення про початок
процесу ліквідації Департаменту міграції МВС Литовської Республіки та
створення за рахунок його штатної численності (80 одиниць) підрозділів
міграції в Департаменті поліції та Службі охорони державного кордону.
Міністр внутрішніх справ Литви Саулюс Скверняліс зазначив, що «так,
як сьогодні діє система міграції, нас абсолютно не влаштовує. Для того, щоб
врегулювати процеси, необхідні радикальні зміни». Міністр також зазначив,
що

здійснення

реформування

міграційної

діяльності

пов’язано

з

необхідністю «відмовитися від багатьох дублюючих функцій, будуть
зекономлені кошти, а сама система буде працювати прозоро та ефективно».
Міграційний відділ будує свою діяльність на підставі Законів
Литовської Республіки «Про правове становище іноземних осіб», «Про
громадянство», «Про особисту ідентифікаційну карту», «Про паспорт»,
нормативно-правових актів уряду країни та міжнародно-правових актів,
згоду на дію яких надала чи уклала Литва. На підрозділ покладене завдання
щодо здійснення міграційної політики в країні, виконання процедур,
пов’язаних з оформленням необхідних документів щодо переміщення за
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державний кордон громадянами Литви, прийняття рішення щодо видачі
необхідних документів іноземним громадянам, видача візових документів,
завершення процедур оформлення литовського громадянства, здійснення
контролю щодо законності перебування іноземних громадян на території
країни, утримання бази даних відносно осіб, яким заборонено в’їзд до Литви.
Відділення міграційного відділу Департаменту поліції створені при кожному
комісаріаті поліції на місцях.
Другий заступник Генерального комісара поліції здійснює керівництво
та контроль за діяльністю Управління організації, розвитку та планування
(Organization Development and Planning Board), Управління фінансів та
інвестицій (Finance and Investment Board), Управління роботи з персоналом
(Human Resources Board),

відділ інформації (Police Information Board),

юридичний відділ (Law Division),

відділу міжнародного співробітництва

(International Cooperation Division). Він також є відповідальним за роботу
Центру навчання поліції (Police School) та спеціального видання «Поліція».
Управління

організації,

розвитку

та

планування

(Organization

Development and Planning Board) здійснює реалізацію функцій штабної
діяльності. На нього покладено обов’язки організації всієї поточної
діяльності поліцейських підрозділів, організація проведення окремих заходів,
пов’язаних з охоронною громадського порядку, громадської безпеки та
боротьби зі злочинністю. Управління у своїй діяльності спирається на данні
щодо стану злочинності в країни, оперативної обстановки у конкретний час,
координує діяльність підрозділів поліції при здійсненні відповідних
поліцейських заходів. З метою забезпечення ефективної діяльності поліції,
Управління здійснює підготовку планів (довгострокових, короткострокових),
прогнозує можливий розвиток криміногенної ситуації в країні, на підставі
чого вносить пропозиції щодо зміни структури Департаменту поліції та
окремих

її

територіальних

та спеціальних

підрозділів,

фінансового,

кадрового та матеріально-технічного забезпечення поліцейських органів,
досліджує розвиток науки та вносить пропозиції щодо використання новітніх
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технологій та техніки в поліцейській діяльності, контролює виконання планів
та завдань поліцейськими підрозділами, норм чинного законодавства,
нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ та Департаменту
поліції. Управління планування та координації постійно працює над
питаннями оптимізації поліцейської діяльності.
Управління фінансів та інвестицій (Finance and Investment Board) є
відповідальним за здійсненням всієї фінансової діяльності Департаменту
поліції, здійснює підготовку кошторису поліції, надає пропозиції щодо їх
використання, розподілу, а також здійснює діяльність щодо залучення на
законних підставах додаткових коштів інвесторів для створення нормальних
умов діяльності Департаменту поліції, його територіальних та спеціальних
органів, учбових закладів.
Управління роботи з персоналом (Human Resources Board) виконує
функцію кадрового апарату Департаменту поліції. На нього покладається
завдання, пов’язані з комплектацією підрозділів поліції фахівцями певного
рівня; підбір осіб, які придатні до служби в поліції; направлення таких осіб
для проходження навчання в учбових закладах поліції та в інших
спеціалізованих учбових закладах; переміщення працівників поліції по
службі та в середині системи; підвищення кваліфікації та здійснення
перекваліфікації поліцейських; контроль за належними умовами здійснення
служби та створення таких умов; реалізація дисциплінарної практики.
Враховуючі

той

фактор,

що

поліція

Литовської

Республіки

є

деполітизованим органом, здійснюється підбір, закріплення кадрів в системі
поліції, визначаються критерії та кваліфікаційні рівні поліцейських,
встановлюються службові відносини серед працівників поліції, матеріально технічне забезпечення та гарантії діяльності персоналу поліції.
Відділ інформації (Police Information Board) є відповідальним за
системний збір всієї оперативної та професійної інформації для подальшого
використання як в повсякденній роботі професійних підрозділів, так і для
здійснення планування роботи на різні періоди. Отримана інформація надає
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можливість приймати управлінські рішення в разі загострення, зміни
оперативної обстав ноки в країни або в окремому регіоні. Відділ зосереджує
всю інформаційну базу даних за правоохоронною проблематикою, в тому
числі, щодо кількості вчинених правопорушень; осіб, які їх вчинили;
інформацію оперативного характеру для здійснення оперативно-розшукової,
розвідувальної та контррозвідувальної діяльності. Ця інформаційна база
логічно пов’язана з іншими банками даних, що існують в середині країни.
Необхідно звернути увагу на той факт, що отримані статистичні та інші дані
використовують з метою посилання ефективності її діяльності, а не для
оцінки

окремого

підрозділу

та

певного

керівника.

Ці

дані

не

використовуються для організаційних висновків щодо окремих посадових
осіб, а для корекції діяльності поліції, наприклад, збільшення бюджетного
фінансування, зміни організаційної структури тощо, що суттєво відрізняє від
практики МВС України.
Юридичний відділ (Law Division) Департаменту поліції виконує всю
правову роботу в системі, готують юридичні висновки щодо підготовлених в
інших

підрозділах

Департаменту

проектів

нормативно-правових

актів,надають консультації х правових питань, представляє поліцію при
вирішенні правових питань та укладенні угод.
Відділу
Division)

міжнародного

передані

співробітництва

повноваження

щодо

(International
встановлення

Cooperation
зв’язків

з

поліцейськими та правоохоронними органами інших держав, організація
обміну

делегаціями

напрямків

правоохоронців,

співробітництва,

підготовка

забезпечення

візитів,

діяльності

визначення

представників

литовської поліції за кордоном.
На головного радника Генерального комісара поліції покладено
керівництво відділом інформаційного забезпечення (Information Provision
Division), секретаріат (відділ документообігу) (Document Management
Division), відділ звітності (бухгалтерія) (Accounting Division), (Public
Procurement Division), відділ державної закупівлі (Personnel Administration
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Division), відділ капітального будівництва (Maintenance Division), а також
спеціальним підрозділом – службою дорожньої поліції (Road Police Service).
Відділ інформаційного забезпечення (Information Provision Division)
відповідає за технічне забезпечення роботи інформаційних систем, що
працюють в системі поліції, розробка нових напрямків діяльності в
інформаційній сфері, стеження за новими технологіями та технікою, підбір та
підготовка кадрів для роботи з інформаційними системами.
Секретаріат (відділ документообігу) (Document Management Division)
відповідає за весь документообіг в системі Департаменту поліції. Відділ
звітності (бухгалтерія) (Accounting Division) відповідає за організацію
бухгалтерського обліку в системі поліції. На відділ державної закупівлі
(Personnel Administration Division) покладені питання матеріально-технічного
забезпечення підрозділів поліції, а саме: організацію закупівлі продукції,
обладнання, матеріалів, необхідних для діяльності поліцейських підрозділів;
контроль за використанням майна, що поставлена в поліцейські органи;
реалізацію програм Департаменту поліції в сфері матеріально-технічного
забезпечення. Відділ капітального будівництва (Maintenance Division) є
відповідальним за збереження, експлуатацію, ремонт споруд, будівель,
приміщень, що знаходяться на балансі Департаменту поліції.
До спеціальних підрозділів литовської поліції відносяться: Бюро
кримінальної поліції Литви, Литовський поліцейський центр судової
експертизи, литовська антитерористична поліцейська оперативна команда
«ARAS», Дорожня поліція Литви.
Головними завданнями Бюро кримінальної поліції Литви (The
Lithuanian Criminal Police Bureau) є запобігання, розкриття тяжких та
особливо тяжких злочинів, організованої злочинної діяльності, діяльності
організованих злочинних угрупувань, організацій, їх членів, координація дій
в цьому напрямку. Окрім того, на Бюро покладено розшук осіб, які
переховуються від слідства та суду. Бюро створено 1 жовтня 2001 року і
здійснює

оперативно-розшукову

та

розвідувальну

діяльність

в

157

кримінальному середовище. Одночасно, Бюро здійснює процесуальну
діяльність спільно з підрозділами прокуратури Литовської Республіки. Бюро
кримінальної поліції складається з кількох підрозділів, таких як: Відділ
розслідування злочинів, вчинених організованою злочинністю (The Organized
Crime Investigation Unit); Відділ розслідування загально-кримінальних
злочинів (ідентифікація і попередження) (The Crime Investigation Unit);
Управління по розслідуванню злочинів в електронному середовище; Відділ
оперативної діяльності (The Operational Activity Unit); Відділ захисту свідків і
потерпілих (The Witness and Victims Protection Unit); Управління контролю за
корупцією (The Corruption Control Board); Відділ міжнародних зв’язків (The
International Liaison Office); Управління аналізу інформації (The Information
Analysis Board); Литовське Національне бюро Інтерполу (The Lithuanian
Criminal Police Bureau).
Відділ розслідування злочинів, вчинених організованою злочинністю
(The Organized Crime Investigation Unit) здійснює оперативно-розшукову,
розвідувальну діяльність, направлену на боротьбу з організованими
злочинними групами, угрупуваннями, організаціями, а також у взаємодії з
органами прокуратури проводить досудове розслідування відносно осіб, що
вчинили злочини в складі злочинних груп, угрупувань, організацій. В 2009
році підрозділ провів успішну операцію щодо затримання та знешкодження
злочинного авторитета Хенрикаса Дактараса, який за інформацією Відділу
був одним з найбільш впливових керівників злочинного світу Литви. За
словами Президента Литовської Республіки Далі Грибаускайте, затримання
«вожака злочинного світу» свідчить про «професіоналізм та оперативність
Департаменту поліції Литви [133].
Відділ розслідування загально-кримінальних злочинів (ідентифікація і
попередження) (The Crime Investigation Unit) є відповідальним за розкриття
злочинів загально-кримінального характеру, що включені до складу
Кримінального кодексу Литовської Республіки. Діяльність цього підрозділу у
взаємодії з іншими підрозділами поліції достатньо ефективна. За оцінкою
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спеціалістів та засобів масової інформації Литва вважається безпечною
державою. Натомість ряд дослідників стану злочинності в Литовській
Республіці висловлюють думку про те, що зниження фінансування потреб
поліції на протидію злочинності призвело до збільшення латентності
злочинів, в такому випадку «суспільство може припинити інформувати
правоохоронні

органи, отже, де-факто,

відбудеться

зростання

рівня

злочинності, а не його зниження» [134].
Управління по розслідуванню злочинів в електронному середовище
створено 1 січня 2009 року на основі відділу по боротьбі з комп’ютерними
злочинами. Управління складається з двох відділів: відділ по розслідуванню
злочинів та відділ технічної підтримки. Перший з них, веде досудове
розслідування в справах, пов’язаних із застосуванням комп’ютерних
технологій, здійснює кримінальну розвідку, в своїй компетенції здійснює
співробітництво
методичну

з

правоохоронними

допомогу

територіальним

органами

інших

підрозділам.

держав,надає

Відділ

технічної

підтримки надає технічну підтримку відділу розслідувань злочинів при
здійсненні досудового розслідувані та кримінальній розвідці; проводить
огляд вилученої комп’ютерної техніки та носіїв комп’ютерних даних;
встановлює належність ІР адресів в межах Литви; здійснює контроль за
інформацією, що передається по телекомунікаційним мережам; підтримує
взаємодію з провайдерами Інтернету, а також компаніями та організаціями;
здійснює співробітництво з правоохоронними органами інших держав в
межах

своєї

територіальним

компетенції;
підрозділам

в

межах

компетенції

(комісаріатам

поліції),

надає

допомогу

готує

методичні

рекомендації, проводить навчання з особовим складом. З 1 липня 2013 року
структура Управління змінилася і складається з трьох розділів, а саме:
відділу досудового розслідування та кримінальної розвідки; відділ перехвату
інформації в комп’ютерних мережах; відділ моніторингу мережі Інтернету.
На Відділ оперативної діяльності (The Operational Activity Unit)
покладено завдання щодо здійснення різноманітних заходів оперативного
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характеру, збір, зберігання, обробка, аналіз інформації щодо вчинених
злочинів та таких, що готуються, та осіб, які здійснюють злочини або їх
готують.

До

поліцейських

компетенції
заходів:

також

оперативне

відносяться

оперативна

спостереження,

підтримка

затримання

тощо.

Оперативно-розшукова діяльність Бюро кримінальної поліції здійснюється
на підставі Закону Литовської Республіки «Про кримінальну розвідку» та
«Про оперативно-розшукову діяльність». Правовими основами здійснення
оперативно-розшукової діяльності, кримінальної розвідки є Закон Литовської
республіки «Про кримінальну розвідку», який набрав чинності 01 січня 2013
року, що визначає правові підстави, принципі, завдання, суб’єктів цієї
діяльності, їхні права та обов’язки, участь осіб у цій діяльності, порядок
використання інформації, отриманої в результаті її здійснення, фінансування
цих заходів, координація з іншими державними інститутами та контроль над
її здійсненням (ст. 1). Відповідно до пп. 11, 19 ст. 2 Закону, Міністерству
внутрішніх справ, і в тому числі, Департаменту поліції надано право
здійснювати оперативно-розшукову та розвідувальну діяльність з метою
отримання інформації в інтересах правосуддя та боротьбі зі злочинністю,
забезпечення внутрішньої безпеки. До основних методів отримання
інформації закон відносить: розвідувальну діяльність, тобто отримання
інформації з використанням осіб, залучених до цієї діяльності, зняття
інформації з комунікаційних мереж, інші заходи аудіоконтролю та
відеоконтролю,

негласний

огляд,

моделювання,

засада,

негласне

спостереження, секретна операція, контрольована поставка тощо. Для
застосування технічних засобів в цілях кримінального правосуддя необхідно
мати дозвіл суду (п. 22 ст. 2). Особливе значення при здійсненні такої
діяльності має забезпечення внутрішньої безпеки, направленої на захист осіб,
що приймають участь в цій діяльності, та членів їхніх родин, та виявлення
осіб, що здійснюють злочинну діяльність в в самому середовище (п. 23 ст. 2)
[135].
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Правовою основою розвідувальної діяльності поліції є Конституція
Литовської Республіки, цей Закон, інші закони та підзаконні акти,
міжнародні договори, укладені за участю Литви. Ця діяльність здійснюється
на принципах законності поваги до прав та свобод людини, захисті
суспільних інтересів, договірних відносин, конфіденційності, секретності,
обміну інформацією (ст. 3). До основних завдань розвідувальної діяльності
відносяться: попередження кримінальних правопорушень, виявлення вже
вчинених або таких, що готуються, злочинів, установлення осіб, які вчинили
або готуються вчинити злочини, захист людей від злочинного впливу,
розшук осіб, що ухиляються від слідства та осуду, або від відбуття
призначеного покарання, розшук осіб, що пропали, пошук предметів,
грошей, цінних паперів, інших активів та речових доказів, що пов’язані з
кримінальною

діяльністю,розвідувальні

заходи

відносно

вітчизняних

суб’єктів безпеки (ст. 4).
Кримінальна розвідка здійснюється за принципами поваги до прав та
свобод людини, законності, захисту суспільних інтересів, договірних
відносин між суб’єктами зазначених правовідносин, конфіденційності,
таємності. Обмеження, що мають місце при здійсненні цих заходів може
носити лише тимчасових характер і можуть бути використанні лише в
інтересах захисту прав та свобод людини, суспільства та держави. В будьякому випадку, інтереси окремої особи, її права та свободи є пріоритетними
при здійсненні розвідувальної діяльності в кримінальному середовищі.
Особливим питанням є провокація вчинення злочину. Закон Литовської
республіки «Про кримінальну розвідку» (п. 4 ст. 5) визначає не можливим
застосування провокації як методу виявлення злочину та осіб, що їх
вчиняють. Ця норма визначає, що «провокація» - це тиск, активні дії,
підбурювання до здійснення кримінального злочину, обмежуючи свободу
людини для викриття особа, яка вчинила або намагається вчинити
кримінальний злочин, якщо особа не планувала це вчинити [135].
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В разі порушення конституційних прав особи в результаті здійснення
оперативних заходів, закон вимагає здійснити дії, що направленні на
відновлення порушених прав та свобод, а також компенсації завданої шкоди.
Завданням кримінальної розвідки є збір інформації щодо підготовки,
здійснення тяжкого або особливо тяжкого злочину, або менш тяжкого
злочину, що визначено певними статтями Кримінального кодексу Литовської
Республіки, що перелічені в ст. 8 Закону. Крім того, методи кримінальної
розвідки можуть бути застосовані для розшуку осіб, які укриваються від
слідства, судочинства або від відбуття покарання (підозрювані, обвинувачені,
засуджені), пошук осіб, які безвісті зникли, захист осіб від злочинного
впливу. Контроль за діяльністю при здійсненні кримінальної розвідки
здійснюється Урядом Литовської Республіки (ст. 23), крім того встановлений
парламентський контроль за цією діяльністю спеціальною комісією Сейму
(ст. 24).
Іншим нормативно-правовим актом, який регламентує оперативну
діяльність литовської поліції є Закон Литовської Республіки

«Про

оперативну діяльність» від 20 червня 2002 року № IX-965, прийнятий в
розвиток ст. 20 Закону «Про поліцію». Під оперативною діяльністю
зазначений Закон визначає гласну та негласну діяльність розвідувального
характеру суб’єктів оперативної діяльності, що здійснюється у порядку,
встановленому цим Законом (ст. 3 Закону) [136].
Відділ оперативної діяльності, Департамент поліції МВС Литви та в
цілому МВС Литви віднесені до суб’єктів оперативної діяльності, що
наділені спеціальними державними повноваженнями на підставі рішення
Уряду країни. До методів оперативної діяльності поліції, що визначаються
законом як засоби отримання оперативної інформації, віднесені: оперативне
опитування,

оперативний

спостереження,
оперативними

агентурний
службами

огляд,
метод,
поліції

оперативна
електрона

перевірка,
розвідка.

застосовуються

оперативне
Крім

імітаційна

того,
модель

злочинного діяння, контрольоване переміщення, засідка, таємна операція,
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оперативне розслідування. Оперативна діяльність поліції побудована на
принципах законності, забезпечення прав і свобод громадян, захисті
суспільного

інтересу,

конспірації,

конфіденційності,

узгодження

та

сполучення гласних і негласних, відкритих та закритих засобів і методів
роботи (ст. 4 Закону).
До завдань поліції в частині оперативної діяльності віднесено:
попередження злочинів, в тому числі таких, що посягають на конституційний
лад держави, його незалежність, національну та економічну безпеку, охорона
державної таємниці; захист особи від злочинних дій; виявлення вчинених
злочинів, а також тих, що готуються, а також осіб, які до них причетні;
розшук осіб, що переховуються від слідства або суду, а також осіб, що
безвісті зникли; розшук матеріальних цінностей, речових доказів, пов’язаних
із вчиненням злочинних дій; забезпечення безпеки та імунітету суб’єктів
оперативної діяльності та осіб, які приймають участь в оперативній
діяльності. Здійснення оперативної діяльності проводиться виключно за
кошти державного бюджету, контроль за їх використання покладається на
службу Державного контролера.
Оперативна діяльність підлягає внутрішньому контролю суб’єктів
оперативної діяльності в частині інформації про негласних учасників цієї
діяльності та вчинених ними діях, справи оперативних розслідувань, тактика
та методика оперативних дій (ст. 20 Закону). В частині забезпечення прав та
законних інтересів громадян при здійсненні оперативної діяльності та
надання дозволу на проведення деяких оперативних заходів – на
Генерального прокурора Литви та уповноважених ним прокурорів (ст. 21
Закону). Окрім того, Урядом держави здійснюється в межах Конституції і
чинного законодавства спеціальний контроль за оперативною діяльністю (ст.
22 Закону), а парламентом Литви – Сеймом – парламентський нагляд шляхом
створення Комісії парламентського контролю за оперативною діяльністю
(ст. 22 Закону) [136].
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Відділ захисту свідків і потерпілих (The Witness and Victims Protection
Unit) є відповідальним за забезпечення захисту свідків і потерпілих від
загроз, пов’язаних з кримінальним судочинством як на території країни, а на
підставі міжнародних договорів і за межами Литви. Здійснення цієї
діяльності здійснюється на підставі вказівок, що надаються органами, що
здійснюють розслідування кримінальних проявів, прокуратури та суду.
Управління контролю за корупцією (The Corruption Control Board) є
професійним підрозділом Бюро кримінальної поліції Департаменту поліції
Литви, на яке покладено обов’язок здійснення оперативної та процесуальної
діяльності у взаємодії з іншими правоохоронними органами та прокуратурою
Литовської Республіки щодо протидії корупції в установа, організаціях,
підприємствах Литви. На Управління також покладено обов’язок здійснення
аналізу стану та причин корупції в країні, розробка відповідних заходів для її
подолання поліцейськими підрозділами Департаменту.
Відділ міжнародних зв’язків (The International Liaison Office) –
здійснює практичну співпрацю на міжнародному рівні. Компетенцією
підрозділу є підготовка необхідних документів для здійснення міжнародного
співробітництва при реалізації професійних завдань Бюро кримінальної
поліції та його підрозділів, наприклад, спільних операцій поліцейських
органів різних країн, розшук осіб, які вчинили злочини, ухиляються від
слідства та суду. Прикладом такої діяльності відділу послуговує підготовка
договору, підписаного Генеральним комісаром поліції Литви та першим
заступником головного коменданта поліції Польщі про співробітництво в
сфері захисту свідків. Відповідно до змісту договору між поліцейськими
підрозділами двох країн, сторони взяли на себе зобов’язання «своєчасно
надавати одна одній інформацію та всебічну допомоги, а також здійснювати
обмін досвідом в сфері захисту свідків». Договір також передбачає, що така
допомога може бути надана в разі необхідності самим працівникам поліції
обох країн, в разі виникнення небезпеки при виконанні ними своїх
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службових обов’язків [137]. Аналогічні договори були укладені з Латвією,
Естонією, іншими країнами Європейського Союзу.
Управління аналізу інформації (The Information Analysis Board)
здійснює збір, обробку, аналіз інформації, пов’язаної з професійною
діяльністю Бюро кримінальної поліції

Литви, в тому

числі, веде

статистичний облік правопорушень, вчинених на території країни; осіб, які
причетні до злочинної діяльності; осіб, які переховуються від органів
слідства та суду, знаходяться у розшуку; облік зброї, оснащення, інших
предметів, що представляють професійний інтерес для кримінального
судочинства і мають значення для службової діяльності підрозділів Бюро.
Литовське Національне бюро Інтерполу (The Lithuanian Criminal Police
Bureau) є складовою частиною Бюро кримінальної поліції Литви. Керівник
Національного бюро Інтерполу за посадою є старшим комісаром поліції і
призначається на посаду Генеральним комісаром поліції Литви (раніше –
Премьєр – Міністром Литви). В складі Національного бюро Інтерполу
працює 20 співробітників. Основне завдання Національного бюро Інтерполу
– підтримання зв’язків та здійснення співробітництва з правоохоронними
організаціями держав – членів Міжнародної організації кримінальної поліції
– Інтерполу, в розкритті та розслідуванні злочинів, організації міжнародного
розшуку осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні злочинів,
ухиляються від слідства та суду, розшуку осіб, які зникли безвісті. Діяльність
підрозділу носить міжвідомчий характер.
Литовський поліцейський центр судової експертизи (The Lithuanian
Police Forensic Science Centre) забезпечує надання всієї необхідної науковотехнічну допомогу в процесі розкриття, розслідування, попередження
злочинів. Працівники Центру приймають участь в огляді місця події, в
пошуку, фіксації слідів вчинення злочинів, відібрані зразків для проведення
необхідних досліджень, інших об’єктів, що необхідні для здійснення
ідентифікації осіб, які вчинили злочини, та проведення досліджень. В
лабораторних

умовах

фахівці

Центру

здійснюють

дослідження,
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використовуючи обладнання та сучасні методи проведення криміналістичних
експертиз. Крім того, фахівці Центру зберігають та використовують в
практичній діяльності зібрані в інтересах кримінального судочинства базами
даних, колекціями, які використовуються в разі необхідності при проведенні
досліджень. З 2007 року до складу Центру увійшов поліцейський учбовий
кінологічний центр, на базі якого здійснюються підготовка собак для роботи
при розкритті злочинів, інструкторів службових собак, та здійснюються
ідентифікаційні дослідження на базі Криміналістичного Центру [138, С. 17].
Антитерористична поліцейська оперативна команда «ARAS» (The
Lithuanian Police Antiterrorist Operation Team «ARAS»), що функціонує як
спеціальний підрозділ Департаменту поліції Литви, створений в 1991 році
для проведення спеціальних операцій на території Литви, з використанням
озброєння, спеціальної техніки. До структури підрозділу входить керівництво
(командування); Спеціальний загін, трьох рот спецназу; групи розвідки,
снайперів, альпіністів, бойових плавців, професійних переговірників; а також
відділ інформації, аналізу і переговорів; відділ пошуку і ліквідації
вибухонебезпечних речовин. Основні завдання команди є проведення
антитерористичних операцій для звільнення заручників, затримання та
знешкодження небезпечних злочинців, виконання інших завдань, що
потребують спеціальної підготовки та навичок. Окрім того, на команду
покладено завдання забезпечення безпеки VIP-осіб на час офіційних візитів,
відшукання

та нейтралізація

саморобних

і

промислових

військових

вибухових речовин та пристроїв, які могли бути використанні для досягнення
терористичних та кримінальних цілей [139]. В підрозділі здійснюється
жорсткий відбір кандидатів на службу. Особа, яка претендує зайняти посаду
в команді зобов’язана продемонструвати максимум концентрації та
рішучості в подолання перешкод, розкрити індивідуальні здібності [140].
До спеціальних підрозділів Департаменту поліції МВС Литви
відноситься Дорожня поліція (The Lithuanian Road Police Service), на яку
покладено обов’язок контролювати дорожній рух, супроводжувати глав
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іноземних урядів, члені офіційних делегацій, важливі вантажі, виконує інші
завдання, пов’язані в тому числі, з боротьбою із злочині сю на
автомагістралях [141]. Дорожня поліція займається виключено поліцейською
діяльністю. Функції здійснення технічного огляду в 1993 році були передані
Міністерству транспорту, а міністерство передало ці функції за конкурсом
приватним компаніям. З 2000 року функції реєстрації транспорту передані
спеціальному державному підприємству по реєстрації транспортних засобів
при МВС Литви, але в ній працюють лише вільнонаймані цивільні особи, а
не офіцери поліції. З 2003 року Дорожня поліція відмовилася від функцій
прийняття заліків для отримання водійського посвідчення, які були передані
державному підприємству при МВС Литви. Також на підрозділ покладений
обов’язок здійснення, в необхідних випадках, супроводження вантажів,
ескортування небезпечних вантажів. Дорожню поліцію очолює начальник, у
підпорядкуванні якого є три напрямки діяльності: адміністративна практика
(накладення штрафних стягнень за порушення правил дорожнього руху);
організація нагляду за дорожнім рухом; здійснення контролю магістральних
доріг

(мережі

автомобільних

доріг)

поліцейськими

загонами.

Адміністративна практика пов’язана зі збором матеріалів, пов’язаних з
порушенням правил дорожнього руху. В разі ДТП поліція здійснює
оформлення матеріалів лише у випадку, коли є потерпілі. Разом з ним на
місце пригоди виїжджає офіцер органу розслідування – слідчий. Особливо
уважно Дорожня поліція слідкують за тим, щоб виключити управління
водіями транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. В Литві
допускається керування транспортними засобами при наявності алкоголю в
крові до 0,4 проміллє, за виключенням водіїв транспортних засобів
вантажопідйомністю понад 3,5 тон, автобусів та маючих стаж менше двох
років. Показник від 0,41 до 0,51 проміллє вважається легким алкогольним
сп’янінням, від 0,51 до2,5 проміллє – середнє алкогольне сп’яніння, понад 2,5
проміллє – тяжке алкогольне сп’яніння. Мінімальний штраф за керування
автомобілем в стані легкого сп’яніння 1000-1500 литов (285-430 євро),
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максимальний – 3000-5000 литов (855-1430 євро) та позбавлення прав на
строк від 3 до 5 років. В судовому порядку може бути прийнято рішення про
арешт або конфіскацію транспортного засобу [142]. Здійснення контролю
магістральних доріг полягає не тільки в забезпеченні безпеки учасників
дорожнього руху, а також у здійснення заходів, пов’язаних з протидією
злочинності.
Дорожня поліція забезпечена спеціальним транспортом, як правило, це
Ауді-8, об’ємом двигуна 4,2 л. Екіпаж патрульної машини складається з двох
поліцейських. Автомобіль обладнаний ноутбуком, до якого внесено всі бази
даних, принтер для другу, прибор контролю швидкості, бланки протоколів та
постанов про накладення штрафних санкцій. Кожна автомашина обладнана
системою GPS – навігації, що надає можливості комісаріату відслідковувати
місце знаходження та маршрут екіпажу. В салоні автомобіля знаходяться дві
відеокамери, які надають можливість фіксувати зовнішні та внутрішні
параметри автомобіля. Записи дають можливість перевірити законність дій
працівника дорожньої поліції і використовуються в разі спірної ситуації. В
автомобілі знаходиться так званий «чорний ящик», який недоступний
працівнику поліції і здійснює записи параметрів руху транспортного засобу.
Крім того, автомобілі споряджені скануючими відеокамери,що дають
можливість сканувати номерні знаки транспортних засобів для подальшої
ідентифікації транспортних засобів.

В автомобілі також знаходиться

алкотестери, на який є необхідні сертифікати, показання якого є достатнім
для висновку про знаходження водія в стані сп’яніння. Необхідно звернути
увагу, що в Дорожній поліції практично відсутні факти корупції, цьому
сприяє застосування відеозйомки, що повністю відтворює всі обставини
конфлікту. Навпроти, в 2010 році було притягнуто понад 250 осіб за
намагання надати хабара працівнику дорожньої поліції [142].
Підготовка поліцейських та поліцейських офіцерів включає підготовку
в спеціальних установах Міністерства освіти та науки і професіональної
освіти в поліцейських установах. До професіонального учбового підрозділу
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відноситься Литовська поліцейська школа в місті Клайпеда, на базі якої
здійснюється постійна професійна підготовка поліцейських. Навчання
здійснюється протягом 1,5 років, випускники школи отримують кваліфікацію
поліцейського і можуть працювати на посадах в поліції, які не є
офіцерськими. Окрім того, кадри для поліції Литви готує поліцейський
факультет Литовського юридичного університету, що в входить в систему
МВС чи Департаменту поліції МВС Литви.
Генеральний комісар поліції здійснює керівництво як центральним
апаратом Департаменту поліції, так і територіальними підрозділами поліції.
Всі територіальні підрозділи поділені на Головні комісаріати поліції
повітів (округів), районні комісаріати поліції та підлеглі їм поліцейські
дільниці (відділки). Територіальні підрозділи очолюють офіцери поліції,
призначені Генеральним комісаром поліції. Їхні кандидатури попередньо
узгоджуються з керівником органу управління певної території. На
територіальні комісаріати – Головні комісаріати поліції повітів (округів)
покладені обов’язки здійснення керівництва, управління та координацію
діяльності поліцейських підрозділів нижчого рівня – районних комісаріатів
поліції та поліцейських дільниць, які функціонують в межах юрисдикції
комісаріатів відповідного територіального утворення. Головні комісаріати
поліції повітів (округів) є відповідальними перед Генеральним комісаром
поліції Литовської Республіки за виконання завдань та функцій, що
покладаються на територіальні підрозділи. В разі необхідності територіальні
комісаріати поліції також виконують поліцейські функції, що властиві
районним комісаріатам та поліцейським дільницям: охорона громадського
порядку, забезпечення громадської безпеки, розкриття та розслідування
злочинів тощо. Поліцейські дільниці (відділки) розміщуються на територіях
адміністративних центрів відповідних муніципалітетів. Вони безпосередньо
здійснюють заходи по охороні громадського порядку та громадської безпеки,
реалізують програми, пов’язані з профілактикою правопорушень, їх
попередження, на них покладено діяльність по захисту життя, здоров’я,
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майна громадян, попередження злочинів та проступків, виявлення фактів
вчинення злочинів, розкриття та розслідування злочинів чи інших
правопорушень, інші завдання та функції, що відносяться до діяльності
поліції в сфері внутрішніх справ.
В складі Департаменту поліції МВС Литовської Республіки створено
10 територіальних підрозділів – Головні комісаріати поліції, які в свою чергу
поділяються на районні комісаріати поліції. До територіальних підрозділів
литовської поліції відносяться: Вільнюське, Каунаське, Клайпедське,
Алітуське, Маріямпольське, Панєвєзьке, Таурагське, Тельшяйське, Утенське,
Шяуляське Головні повітові комісаріати поліції.
До складу будь-якого територіального підрозділу входять відділи
Управління охорони громадського порядку, які забезпечують охорону
громадського порядку, громадську безпеку і здійснюють заходи в межах
своєї компетенції, направлені на боротьбу з правопорушеннями. Несення
служби здійснюється шляхом патрулювання як на транспортному засобі, так
і в пішому порядку. Для патрулів та екіпажів патрульних автомашин
доводиться криміногенний план, який розробляється на кожний тиждень. В
цьому документі формулюються завдання патрульним поліцейським,
звертається увага на особливості несення служби. Патрулі зобов’язані
здійснювати виїзди на пригоди, документувати факти правопорушень і при
необхідності

по «гарячих» слідах проводити заходи, направленні на

розкриття злочинів. Всі автомашини обладнані спеціальними камерами
зовнішнього

спостереження,

що

надає

можливість

документувати

протиправні дії, а також відстежувати законність дій самих поліцейських.
Одночасно в системі охорони громадського порядку збереглася посада
дільничного
забезпеченням

інспектора

поліції,

громадського

який

порядку

окрім

функцій

здійснює

пов’язаних

функції

з

досудового

розслідування окремої категорії справ.
В Департаменті поліції МВС Литви є розуміння того, що активна
робота патрульних поліцейських викликає у населення почуття безпеки та
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впевненості,

інтенсивне

патрулювання

мінімізує

ризики

порушення

громадського порядку. Натомість, є розуміння і того, що патрулювання не
вирішує питання профілактики та протидії правопорушенням, і в першу
чергу, злочинності, розкриттю злочинів та їх розслідуванню. В зв’язку з цим,
в складі кожного територіального підрозділи діють відділи чи відділення
Бюро кримінальної поліції Литви.
Поліція категорично виступає проти наявності вільного обігу зброї у
населення. На думку керівників територіальних підрозділів поліції, наявність
зброї не дає відчуття повної захищеності, але створює ілюзію безпеки.
«Питання в тому, - як зазначив начальник Головного комісаріату
Вільнюського повіту К. Ланчинскас, - в стресовій ситуації навіть поліцейські,
як пройшли спеціальне навчання, іноді неадекватно реагують на обстановку,
що склалася, а що ж казати про цивільну особу, яка не має спеціальної
підготовки» [143].
Актуальним питанням діяльності як Департаменту поліції МВС Литви,
так і його структурних підрозділів, в тому числі, територіальних, є питання
проведення процесуальної діяльності, місця поліції в проведенні досудового
розслідування.

В

зв’язку

із

прийняттям

нового

кримінального

процесуального законодавства функції проведення досудового розслідування
фактично перейшли до прокуратури, залишивши поліції функції дізнання.
Так, у відповідності до ст. 164 Кримінального процесуального кодексу
Литовської Республіки, затвердженого Законом Литовської Республіки від 14
березня 2000 року № IX-785, визначено суб’єктів досудового розслідування,
якими є, так звані офіцери досудового слідства. Натомість, прокурори
відповідають за організацію та управління процесом досудового слідства,
приймають рішення про проведення усього процесу досудового слідства або
його частини. Раніше, функції, пов’язані зі стадією кримінального процесу досудового слідства, виконували офіцери дізнання і попереднього слідства
офіцери поліції, контроль за діями яких здійснював прокурор. В сучасному
законодавстві функції дізнання та попереднього слідства, які часто збігалися
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одна з одною, були об’єднані в єдину функцію досудового розслідування,
виконання якої покладається на офіцерів досудового слідства, які є
працівниками системи прокуратури Литовської Республіки, та колишніх
офіцерів дізнання і попереднього слідства, які також стали офіцерами
досудового слідства поліції [144].
Поліція, яка є універсальним органом досудового розслідування, має
повноваження проводити досудове слідство у будь-яких справах без
обмеження. Працівники поліції, які здійснюють розслідування кримінальних
злочинів, є представниками органу розслідування – офіцерами досудового
слідства, які мають однакові повноваження з офіцерами досудового
розслідування органів прокуратури. Після початку досудового слідства орган
досудового слідства здійснює всі необхідні дії, передбачені для виконання
офіцером досудового слідства у КПК, якщо прокурор на надає інших
розпоряджень. Порядок реєстрації початку досудового слідства визначений
наказом № I-58 Генерального прокурора Литви від 18 квітня 2003 року [145].
За ст. 171 КПК Литовської Республіки, при надходженні скарги,
заяви або повідомлення про вчинення злочину, або якщо офіцер досудового
слідства поліції сам встановив ознаки вчинення, він зобов’язаний негайно
розпочати досудове розслідування та повідомити про це прокурора. Про
вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину прокурор повинен бути
поінформований негайно, а при вчиненні інших злочинів – протягом 24
годин. Офіцер досудового розслідування зобов’язаний дотримуватися і
виконувати всі законні вказівки прокурора, як це передбачено ст. 172 КПК
Литовської

Республіки.

Офіцери

досудового

розслідування

поліції

підпорядковані керівникам таких органів, але в процесуальному плані
керівники цих органів не мають повноваження втручатися в процес
кримінального провадження. В разі порушення офіцером досудового слідства
порядку проведення слідства чи норм чинного законодавства, прокурор у
відповідності до ст. 20 Закону «Про прокуратуру» має право видати наказ
про порушення дисциплінарного провадження, але будь-яких повноважень
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щодо покарання офіцера досудового слідства прокурор не має, оскільки
офіцер

досу3дового

слідства

знаходиться

у

безпосередньому

підпорядкуванні відділу органу досудового слідства. Оптимальні форми
співпраці в ході проведення досудового слідства визначаються наказами та
розпорядженнями Генерального прокурора, затвердженими його наказами
рекомендаціями, які регулюють порядок організації розслідування, а також
спільними наказами Генерального прокурора та керівника органу досудового
слідства, що виконує функції досудового слідства [144].
На думку литовського вченого і одночасно керівника Департаменту по
боротьбі

з

організованою

злочинністю

та

корупцією

Генеральної

прокуратури Литовської Республіки Альгімантаса Кліунки, «логіка розподілу
функцій між офіцерами досудового слідства і прокурорами ґрунтується на
тому факті, що офіцери досудового слідства повинні здійснювати простіші з
юридичної точки зору дії, які вимагають швидше кримінологічних, ніж
юридичних знань. Обов’язок прокурора – приймати рішення у випадках,
коли вимагається вирішення юридичних питань» [146, С. 36].
Аналіз структурної побудови латвійської та естонської поліції свідчить
про те, що керівництво Латвії та Естонії, як і Литовської Республіки, взяли за
основу європейський досвід побудови поліцейських органів, мають багато
спільного між собою .
Так, до складу Державної поліції МВС Латвії (The State Police of Latvia)
входять центральний апарат – Центральне управління адміністрування, окрім
того, в складі центрального апарату діють підрозділи, що забезпечують
діяльність всієї поліції, а саме: управління кадрів, управління преси та
зв’язків

з

громадськістю,

бюро

фінансового

менеджменту,

відділ

внутрішнього аудиту, транспортне управління, бюро внутрішньої безпеки.
До спеціальних підрозділів поліції відносяться: Центральне управління
кримінальної

поліції,

Центральне

управління

громадського

порядку,

Управління судової експертизи. Підготовка працівників поліції здійснюється
в коледжі Державної поліції та поліцейській школі при коледжі.
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Департаменту поліції та прикордонної охорони МВС Естонії очолює
Генеральний директор, який має 5 заступників: по кримінальному блоку;
питанням

прикордонної

охорони;

громадській

безпеці;

питанням

громадянства та міграції; керівник координаційного бюро. Відповідно до
Закону Естонії «Про поліцію та прикордонну охорону» та Статуту
Департаменту поліції та прикордонної охорони в склад Департаменту
входять: Управління кримінальної поліції (в структуру якого включено
Національне

бюро

Інтерполу),

Управління

охорони

правопорядку,

Управління в справах громадянства та міграції, Прикордонне управління,
Координаційне управління,Управління логістики, Управління внутрішнього
аудиту,Управління кадрів, фінансове бюро, бюро зв’язків, управління
документообігу, бюро внутрішнього контролю, центр протидії корупції,
бюро збору даних по відмиванню коштів, бюро кримінальних записів,
юридичне бюро.
Таким чином, аналізуючи структурні підрозділи органів поліції трьох
Прибалтійських республік необхідно зробити висновок, що вони мають
спільні

риси:

наявність

підрозділів

кримінальної

поліції,

охорони

громадського порядку, підрозділів, що створюють умови діяльності
професійних підрозділів поліції, підрозділи, що відповідають за кадрову
роботу, дисципліну та боротьбу з правопорушеннями і корупцією

в

поліцейському середовищі.
Висока ефективність та підтримка суспільства, високий авторитет у
населення дає право стверджувати, що реформи, проведені при побудові
поліції Латвійської, Литовської та Естонської поліції, мають позитивний
результат, пов'язаний із створенням ефективного поліцейського органу. В
зв’язку з цим окремі елементи професійної діяльності поліції Литви,
елементи структурної побудови поліції можуть бути використання в
реформуванні правоохоронної системи України.
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Висновки
1. Проведенні дослідження свідчать про те, що в Латвії, Литві та Естонії в
період після одержання незалежності були створені нові поліцейські органи:
в Латвії Державна поліція, в Литві – Департамент поліції, Естонії –
Департамент поліції та прикордонної охорони, які є виконавчими органами
та складовими частинами Міністерств внутрішніх справ своїх країн,
відповідальні перед парламентами, підконтрольними та підзвітними перед
Президентами та урядами, із визначеними на законодавчому рівні
завданнями,

функціями,

власною

організаційною

структурою,

які

є

ідентичними.
2. Автор доходить висновку, що побудова поліцейських органів Латвії, Литви
та Естонії здійснювалася на базі Конституції (Латвія, а та Основного Закону
(Естонія), законів, підзаконних актів Кабінету Міністрів, Міністерств,
внутрішніх справ, а також міжнародно-правових документів, в першу чергу,
Європейського Союзу та НАТО, членами яких є Латвія, Литва та Естонія. В
законодавчому забезпеченні поліцейської діяльності чітко прослідковується
намагання сприйняти досвід побудови поліцейської системи країн – членів
Європейського Союзу. Натомість в діяльності поліції цих країн не
застосовується судовий прецедент.
3. Автор доходить до висновку, що Державна поліція Латвії, Департамент
поліції Литви, Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії є
складовими частинами своїх Міністерств внутрішніх справ, з розподілом
завдань, функцій та організаційних структур. Завдання та функції
Міністерств та органів поліції відрізняються між собою, а організаційні
структури відокремлені.
4. Дисертант вважає, що поліцейські органи Латвії, Литви та Естонії є
відповідальними за виконання професійних обов’язків щодо охорони
громадського

порядку,

забезпеченню

громадської

безпеки,

протидії

правопорушенням, в першу чергу, злочинності. Натомість, Міністерства
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внутрішніх

справ,

вирішуючи

стратегічні

завдання,

пов’язанні

із

забезпеченням внутрішньої безпеки, позбавленні права втручання у
виконання органами поліції своїх функцій.
5. Дисертантом визначено завдання органів поліції Прибалтійських країн
(Латвії, Литви та Естонії), це, насамперед, захист прав та свобод громадян,
забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки,
профілактика та протидія правопорушенням, насамперед, злочинності. Всі
функцій, які покладені на поліцейські органи, можливо розподілити на
адміністративну,

оперативно-розшукову,

кримінально-процесуальну,

виконавчу та охоронну. Функції поліцейських органів Латвії, Литви та
Естонії можливо також поділити на шість груп:

функції, пов’язані з

охороною громадського порядку, громадського спокою, безпеки, прав і
свобод громадян; функції попередження злочинів та інших правопорушень;
функції розкриття та розслідування злочинів; функції, пов’язані із
здійсненням оперативної діяльності; функції, пов’язані із забезпеченням
безпеки дорожнього руху; соціальні функції.
6. Автор визначив, що в діяльності поліцейських органів Латвії, Литви та
Естонії значне місце посідає адміністративна діяльність, яку необхідно
поділити на внутрішньо системну та зовнішню адміністративну. Перша
забезпечує діяльність самої поліції, охоплює правовідносини, що виникають
під час виконання завдань та функцій поліції, між центральними апаратом і
його територіальними або спеціальними підрозділами, посадовими особами
поліції при виконанні ними своїх професійних обов’язків. Інша пов’язана з
безпосередньою реалізацією завдань та функцій, що стоять перед органами
поліції Латвії, Литви та Естонії, і пов’язана з організацією охорони
громадського порядку,

забезпечення

громадської безпеки, протидією

правопорушенням.
7. Дисертант прийшов до висновку, що однією з головних запорук
успішності

реформ,

що

були

проведені

в

правоохоронній

сфері

Прибалтійських держав (Латвії, Литви та Естонії) є зміна відношення
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населення та суспільства до своєї поліції. Цьому сприяла докорінна зміна
«філософії» поліцейської діяльності, коли поліція з карального органу
перетворилась на орган, що надає своєрідні, правоохоронні послуги
населенню. На озброєння Державна поліція Латвії, Департамент поліції
Литви та Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії взяли
європейську модель організації поліцейської роботи у взаємодії з населенням
під назвою «community policing», що призвело до мінімізації втручання
поліції в суспільне життя та збільшення поваги населення до поліцейських
органів, бажання надавати їм всіляку необхідну допомогу.
8. Автор дійшов висновку, що сучасна структурна побудова органів поліції
Латвії, Литви та Естонії пов’язана з необхідністю створити оптимальну за
чисельністю, повністю оснащену новітнім обладнанням, технікою, засобами
зв’язку та управління, висококваліфіковану, професійну результативну
поліцію, що буде вільна від корупції. В теперішній час в Латвії, Литві та
Естонії створені єдині за структурою поліцейські органи, які складаються з
підрозділів загального керівництва, галузевих та функціональних підрозділів.
На думку латвійських, литовських та естонських науковців та практиків така
с структура надає можливості здійснювати ефективне управління всіма
силами та засобами поліції і забезпечувати належний громадських порядок та
громадську безпеку в своїх країнах.
9. Стверджується, що одним з основних ланцюгів поліції є охорона
громадського порядку, що покладається на підрозділи громадської безпеки
поліції, підрозділи, що забезпечують безпеку дорожнього руху, а також
спеціальні підрозділи, що залучаються до участі у спеціальних заходах,
пов’язаних з погіршенням оперативної обстановки в країні.
10. Дисертант стверджує, що реформи, які були проведені в Прибалтійських
державах в три етапи, мали позитивний характер і привели до створення
ефективної, вільної від корупції, технічно оснащеної поліції, діяльність якої
підтримується значною частиною населення Латвії, Литви та Естонії. Це
означає, що при проведенні реформування органів внутрішніх справ України
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та розбудові новоствореної Національної поліції можливо використати
окремі елементи побудови та діяльності поліцейських органів Латвії, Литви
та Естонії. При цьому постає питання про доопрацювання Закону України
«Про Національну поліцію» в частині уточнення завдань, функцій та
організаційної структури Національної поліції України, розробки заходів,
направлених на зміну «філософії» поліцейської служби.
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РОЗДІЛ 3
Проходження служби в поліції Прибалтійських держав

3.1.

Проходження служби в підрозділах поліції Латвії, Литви та Естонії
В період становлення органів поліції Латвії, Литви та Естонії ініціатори

реформ в правоохоронній системі ставили перед собою завдання створення
поліції як нового національного державного інституту, який прийде на зміну
радянській міліції, стане поважним суспільним інститутом, що здійснює
контроль та організує заходи по охороні громадського порядку, забезпечення
забезпеченню громадської безпеки та ефективної протидії правопорушенням.
Цей процес в Латвії, Литві та Естонії не був простим, як іноді здається нам,
про

що

необхідно

пам’ятати

при

здійсненні

реформ

української

правоохоронної системи. В Латвії, Литві та Естонії процес реформ пройшов
три етапи, про що зазначалось вище, іноді достатньо складно і не завжди
успішно. Великий відтік кваліфікованих російськомовних кадрів призвів до
тимчасового зниження ефективності роботи поліції, але як результат зусиль
реформаторів, змінилося обличчя поліції, вона стала державним органом, що
наблизився до суспільства. Найважливішим є те, що прихід нових людей в
поліцію змінив відношення самої поліції до населення, змінилась «філософія
поліцейської служби», навіть змінилася поведінка самого поліцейського.
При формуванні кадрового ядра поліціє була взята за основу
європейська практика поліцейської служби під назвою «community policing»,
що передбачає тісний зв'язок поліції з населенням, коли населення та
суспільство в цілому становляться учасникам процесу охорони громадського
порядку та забезпечення внутрішньої безпеки завдяки тому, що поліція
перетворюється з органу, що здійснює каральну політику в орган співпраці та
надання правоохоронних послуг.

179

Важливим елементом в діяльності ефективної поліції є кадрова
політика Міністерств внутрішніх справ Латвії, Литви, Естонії, їх виконавчих
органів поліції - Державної поліції Латвії, Департаменту поліції Литви та
Департаменту

поліції

та

прикордонної

охорони

Естонії.

Українські

реформатори, спираючись на міжнародний досвід, вже сьогодні прийшли до
висновку, що без проведення ново й кадрової політики будь-які структурні
перетворення не призведуть до позитивних результатів. Головним є те, що
поліцейські кадри повинні бути не тільки висококваліфікованими, а в першу
чергу, вільними від проявів корупції та наближеними до населення.
Законодавче закріплення кадрової політики в поліцейських органах
Прибалтійських держав знайшло своє відображення в Законі Латвії «Про
поліцію», Законах Литви «Про поліцію», «Про поліцейську діяльність»,
Законах Естонії «Про поліцію», «Про поліцію та прикордонну охорону»,
«Про

поліцейську

службу»,

Статутах

поліцейських

органів,

інших

нормативно-правових актах, в тому числі, відомчих.
Необхідно зазначити, що законодавець як в Латвії, так і в Литві та
Естонії

намагався

сформулювати

поняття

«працівник

поліції»,

«поліцейській». Так, в ст. 2 Закону Латвії «Про поліцію» визначає, що
працівником поліції є особа, яка займає посаду в установі (підрозділі) поліції,
має спеціальне службове звання та прийняла присягу [97]. Відповідно до ст.
5 Закону Литовської Республіки «Про поліцію», посадовою особою поліції є
громадянин Литовської Республіки, який знаходиться на службі в поліції,
займає певну посаду і який реалізує функції поліції [95]. В Законі Естонії
«Про поліцейську службу (глава 5) зазначається, що поліцейській – це
офіцер, прийнятий на поліцейську посаду в Департамент поліції та
прикордонної охорони [96].
Необхідно звернути увагу на ті обставини, що Латвія, Литва та Естонія
намагалися створити невоєнізовані формування поліції. Наразі, у всіх
поліцейських органах зазначених країн поліцейський має спеціальне звання і
є представником влади. Посадовими особами поліції є поліцейські та
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поліцейські чиновники; курсанти та слухачі учбових закладів (наприклад,
коледжу Державної поліції та поліцейської школи при коледжі Латвії,
Академії поліції Литви, Академія внутрішнього захисту Естонії), коли вони
знаходяться на стажуванні; резервісти поліції, коли вони виконують
обов’язки по охороні громадського порядку.
Вимоги посадової особи поліції обов’язкові для всіх громадян,
державних, приватних та інших підприємств, установ, організацій, а також
посадових осіб. Посадові особи поліції мають право на зберігання, носіння
вогнепальної зброї, а у випадках прямо передбачених Законом, застосовувати
вогнепальну збрую та спеціальні засоби. У випадках, коли особа
відмовляється виконувати законні вимоги поліцейського, останній має право
застосовувати силу, однак лише в той мірі, яка необхідна для виконання
службового обов’язку і лише після того, як всі можливі заходи переконання
або інші засоби не мали необхідного впливу.
Статус поліцейського надається особам, які зараховуються на службу в
поліцію. На службу в поліцію зараховуються громадяни Латвійської та
Литовської Республіки, які виявили таке бажання на добровільних началах,
досягли 18-річного віку (в Естонії – 19 років), володіють державною мовою,
мають певну освіту (не менше середньої), за особистими, діловими якостями,
фізичною підготовкою та станом здоров’я придатні виконувати обов’язки
поліцейського. Кандидат повинен мати повну дієздатність, не мати психічних
вад і захворювань. Обов’язковою умовою прийняття на службу в поліцію є
проходження кандидатом медичної комісії, яка надає висновок про
придатність кандидата до служби в поліції.
Для задоволення своїх професійних інтересів, культурних, соціальних
потреб, поліцейські мають право створювати професійні організації, спілки,
інші об’єднання, діяльність яких регламентується статутом (положенням), що
прийняті та зареєстровані у встановленому законом порядку. Поліцейським
забороняється проводити страйки. Як зазначалося раніше, особам, які
претендують на зарахування в поліцію, заборонено подальше перебування в
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політичних партіях і політичних організаціях. Закон Латвії «Про поліцію»,
Литви «Про поліцейську діяльність», «Про політичні партії» та Естонії «Про
поліцію та прикордонну охорону» передбачають повну деполітизацію поліції
[97; 108; 112].
Так, відповідно до Конституції Литовської Республіки (ст. 141) особи,
що проходять службу, а також особи, які не вийшли у відставку, в тому числі
офіцери, унтер-офіцери, особи, які залишилися на службі після завершення
строку служби в поліції, не можуть бути членами Сейму та членами рад
самоврядування, вони не мають права займати виборні посади або бути
призначені на посади на державній цивільній службі, приймати участь в
діяльності політичних партій та політичних організацій [44].
Після прийняття рішення про можливість зарахування кандидата до
органів поліції, поліцейський приносить присягу своїй державі. Особи, яки
відмовляються присягати не можуть бути прийняті на службу в поліцію.
Текст присяги працівника поліції Латвійської Республіки затверджений
Законом «Про поліцію» і має наступний зміст: «Я (ім’я, прізвище),
вступаючи на службу в поліцію, клянусь бути вірним Латвійській Республіці
і чесно виконувати її закони, обіцяє не шкодувати своїх сил, а якщо буде
необхідно, життя на благо Латвійської Республіки» [97]. Текст присяга
працівника поліції Литви, який вступає на службу в литовську поліцію має
наступний зміст: «Я (ім’я, прізвище), перед обличчям своїх товаришів даю
клятву, не шкодуючи своїх сил та життя, захищати Литовську державу та її
незалежність;

клянусь

добросовісно

виконувати

закони

Литовської

Республіки та накази своїх керівників; клянусь свято виконувати свої
обов’язки, служити людям Литви та Держави; клянусь утримуватися від дій,
які б могли нанести шкоду доброму імені поліції. Хай допоможе мені Бог!»
(ст. 26) [108]. Аналогічний текст присяги мітиться в Законі Естонії «Про
поліцейську службу» 1998 року [112].
Робота в поліції осіб, які вперше прийняті на посаду в поліцію,
починається з посади поліцейського стажера. Стажування встановлюється на
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строк один рік. Особам, які переведені на службу в поліцію із системи
внутрішніх справ або аналогічних служб інших держав, зараховується до
вислуги в поліції час роботи в цих підрозділах, а також гарантується виплата
відповідних надбавок за вислугу років. Працівникам поліції забороняється
працювати на постійній основі в будь-яких установах, організаціях,
підприємствах, за виключенням дозволяється займатися педагогічною,
науково-дослідною роботою, якщо ця діяльність не суперечить інтересам
служби в поліції.
Служба в поліції будується на підставі статутної дисципліни. Умови та
порядок служби в поліції Латвії встановлюються Законом «Про поліцію»,
Литви Законом «Про поліцію», «Про поліцейську службу», Естонії «Про
поліцію та прикордонну охорону», «Про поліцейську службу»,

іншими

законами, що приймаються парламентами, а також підзаконними актами
уряду, в тому числі Статутом про проходження служби в поліції та Статутом
поліції.
Законами Латвії, Литви та Естонії були введені посади, які можуть
обіймати працівники поліції.

Це зроблено з метою врегулювання

взаємовідносин посадових осіб поліції, а також з метою визначення стажу
служби в поліції, кваліфікації та займаної посади. Для прикладу надаємо
посади, передбачені в литовській поліції.
Так, найвищою посадовою особою Департаменту поліції Литви є
Генеральний комісар поліції (Сommissar general). Крім того, у штатному
розпису визначені такі посади: головний комісар (chief commissar), старший
комісар (senior commissar), комісар (commissar), комісар - інспектор
(commissar inspector), старший інспектор (chief inspector), інспектор
(inspector),

молодший

(старшина)

(first

інспектор

sergeant),

(junior

старший

inspector),

поліцейський

перший
(chief

сержант

policeman),

поліцейський (policeman), поліцейський-стажист (probationary policeman).
Посадові поліцейські звання присвоюються: від поліцейськогостажиста до першого сержанта (старшини) включно – комісаром поліції
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відповідного міста (району) або безпосередньо Генеральним комісаром
поліції. Від молодшого інспектора до головного комісара включно –
Міністром внутрішніх справ Литовської Республіки. Генерального комісара
поліції – Прем’єр-міністр. В цілях позначення кваліфікації поліцейського
встановлюється кваліфікаційні категорії посадового звання [108].
Посадові особи Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії
поділяються на три групи вищі поліцейські службовці, старші поліцейські
службовці та молодші поліцейські службовці, що визначено Законом «Про
поліцію та прикордонну охорону» від 6 травня 2009 року [112].
Призначення на посаду здійснюється після здачі кваліфікаційних
іспитів, процедура і умови проведення якої визначається Міністром
внутрішніх справ, та призначення на відповідну посаду в поліції. Посадові
особи поліції, які знаходяться на службі, зобов’язані носити формений одяг,
зразок якого затверджений урядом, на яких маються знаки розрізняння
певного виду поліції, а також з позначенням прізвища посадової особи. У
випадках, визначених міністром внутрішніх справ, при виконання службових
обов’язків працівникам міліції дозволено носити цивільний одяг. При носінні
форменого одягу, посадові особи поліції мають право на носіння орденів,
медалей та знаків відзнаки (в Литовської Республіки - також інших держав,
порядок носіння яких встановлюється Міністром внутрішніх справ). Після
служби посадові особи мають право носити цивільний одяг.
З метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в
разі необхідності до виконання поліцейських функцій можуть бути залучені
працівника інших органів Міністерства внутрішніх справ. В разі залучення
цих осіб до несення служби як поліцейських, їх керівником призначається
штатний співробітник поліції. Залучені працівники зобов’язані також мати
знаки розрізняння, зрозумілі населенню.
В Литовській Республіці в разі необхідності до охорони громадського
порядку та громадської безпеки можуть бути залучені так звані резервісти
поліції. Умови та порядок залучення громадян до резерву поліції

184

встановлюються Положенням про резерв поліції Литовської Республіки, що
затверджено Урядом Литовської Республіки. Резерв поліції формується за
рахунок посадових осіб поліції, звільнених зі служби за об’єктивними
причинами та переведення з їх згоди до резерву поліції, а також придатні до
служби в поліції громадяни Литовської Республіки, які дали добровільну
згоду на виконання обов’язків поліції. Відбір до резерву поліції здійснюється
за загальними вимогами комплектування поліції. Особи, які зараховані до
резерву поліції, отримують посвідчення встановленого зразку, проходять
навчання за програмами поліції, забезпечуються форменим одягом та
необхідною амуніцією за рахунок державних коштів. В разі виклику їх на
службу для виконання обов’язків працівників поліції, вони виконують
функції посадових осіб поліції та наділяються правами та обов’язками
поліцейських. Особи, які залучені до резерву

поліції мають право на

посадове звання, до якого додається слово «резерву».
Стимулюванні роботи працівників поліції є важливим напрямком
кадрової діяльності в латвійській, литовській та естонській поліції. На
законодавчому

рівні

визначенні

заохочення,

наприклад,

латвійських

поліцейських. У відповідності до ст. 33 Закону Латвії «Про поліцію», за
зразкове виконання службових обов’язків може бути застосовано наступні
заходи заохочування: оголошення подяки, нагородження цінним подарунком
або грошовою премією, надання додаткової відпустки до 10 днів,
нагородження відзнаками поліції та МВС Латвії, зняття дисциплінарного
стягнення, представлення до державної нагороди Латвійської Республіки
[97].
З метою заохочення працівників поліції, які досягли високих
результатів

в

службі,

встановлені

відповідні

відзнаки

Міністерства

внутрішніх справ Литви (п. 2.2. Нагороди Міністерства внутрішніх справ
Литви). До нагород, якими можуть бути нагороджені всі працівники
внутрішніх справ, і в тому числі, працівники поліції, відносяться Знак
відзнаки «За бездоганну службу», Пам’ятний знак «На благо Вітчизни».
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Працівники поліції також можуть бути нагородженні безпосередньо
нагородами, які можуть бути вручені поліцейським: Знак відзнаки «Зірка
Ангела-хранителя», Знак відзнаки «Ангел-хранитель», Знак відзнаки «За
виконання обов’язку в 1991 році», Знак відзнаки «За заслуги», Знак відзнаки
«За бездоганну службу» [108]. Аналогічний підхід мається в поліції
Естонської Республіки. У відповідності до Закону «Про поліцію та
прикордонну охорону» до заходів заохочення слід віднести: лист подяки
(оголошення подяки), грошова премія, почесна грамота, нагородження
цінним подарунком, іменною зброєю, державною нагородою (орденом або
медаллю).

Не

виключається

одночасне

застосування

декілька

видів

заохочення. Застосування заохочень в латвійській, литовській та естонській
поліції пов’язано з бездоганним виконанням своїх службових обов’язків,
особистий внесок в справу охорони громадського порядку, забезпечення
громадської безпеки, розкриття та розслідування злочинів [112].
На законодавчому рівні встановлюються правові підстави звільнення
поліцейських зі служби. Так, підставами звільнення посадових осіб зі служби
литовської поліції Законом Литви «Про поліцію» визначаються наступні (ст.
29): за власним бажанням; по досягненню певного віку; за станом здоров’я; в
атестаційному порядку; у випадках, визначених Статутом поліції; в разі
порушення частини другою статті 8 цього закону (участь у незаконному
страйку); у відповідності з рішенням або вироком суду; у випадку втрати
громадянства Литовської Республіки [108]. Ті ж самі підстави звільнення
працівника поліції визначені нормативно-правовими актами Латвійської та
Естонської Республік. Відповідно до Закону Латвії «Про поліцію»,
підставами звільнення поліцейського зі служби є: власне бажання,
досягнення строку вислуги, досягнення встановленого віку, за станом
здоров’я, в зв’язку з обранням на виборну посаду або призначенням на
посаду в іншій державній установі або в установі самоврядування, у зв’язку з
невідповідністю займанні й посаді, порушенням дисципліни, набранням
чинності вироку суду, смерті поліцейського. Всі спори відносно звільнення з
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поліцейської служби вирішуються як вищестоящим керівництвом, так і в
судовому порядку [97].
Важливим питанням діяльності поліції є створення належних умов для
виконання поліцейськими своїх професійних обов’язків. Це забезпечується
як суворим дотриманням службової дисципліни, так і встановленням
високого рівня заробітної плати, наданням поліцейським відповідного
соціального «пакету», що на думку законодавця зменшить ризики
зловживання поліцейським своїми службовими обов’язками з метою
належного матеріального забезпечення себе та членів своєї родини.
При створенні поліції Латвії, Литви та Естонії було визначено, що
складовою заробітної плати поліцейських є основний оклад (місячний оклад),
який визначається штатним розкладом, з врахуванням посади, посадового
звання, кваліфікаційної категорії, вислуги років, доплат за роботу у вихідні та
святкові дні, в нічний час та понадурочний час. Встановленні також надбавки
особам за знання іноземних мов, надбавки за таємність, одноразові допомога,
інші виплати. Розміри основного окладу, надбавок, компенсацій, допомоги
регламентуються законами Латвійської, Литовської та Естонської Республік,
а відносно окремих посадових осіб в кожному випадку встановлюються
Урядом Республіки за поданням Міністра внутрішніх справ.
Для порівняння зазначимо рівень заробітної плати працівників
литовської поліції. Начальна заробітна плата працівника поліції, який
прийнятий на службу, еквівалентна 300 євро, в залежності від вислуги,
звання, категорії вона збільшується до 600-700 євро. Заступник начальника
територіального комісаріату отримує 1000 євро, заступник начальника
комісаріату – начальник дорожньої поліції отримує 900 євро. Слід зауважити,
що мінімальна заробітна плата в Литві – 200 євро [142].
Посадові особи поліції отримують також певний набор пільг та скидок
на

комунальні

послуги

за

рахунок

державних

коштів

та

коштів

самоврядування. До зазначеного соціального «пакету» входить, наприклад,
забезпечення поліцейських житлом на підставі, визначеної законодавством, в
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тому числі вирішення житлових питань поліцейських здійснюється за
рахунок надання службового житла йому та членам його родини. Так, у
відповідності до Закону Латвії «Про поліцію» напряму визначений обов’язок
держави забезпечити поліцейського квартирою та службовим телефоном,
право отримати відшкодування за користування громадським транспортом.
Така, при виконанні службових обов’язків працівникам литовської
поліції надана можливість користуватися міським, приміським, міжміським
транспортом до 100 км, за виключенням літаків, таксі. Поліцейські також
отримали право на компенсацію витрат, пов’язаних з отриманням
медикаментів, путівок, санаторного лікування

за рахунок державного

соціального страхування на підставі Закону Литовської Республіки «Про
соціальне страхування». Питання страхування визначені також в ст. 23
Закону Латвії «Про поліцію» та главі 5 Закону Естонії «Про поліцію та
прикордонну охорону». До речі, в останньому законі працівнику естонської
поліції гарантується безоплатна медична допомога, відшкодування витрат за
користування транспортом загального користування, компенсація в зв’язку з
переходом на іншу роботу, встановлює диференційовану школу заробітної
плати, враховуючи обсяг роботи та відповідальності.
До соціальних гарантій діяльності працівників поліції необхідно
віднести чітке визначення меж робочого часу. Так ст.26 Закону Латвії «Про
поліцію» та ст. 47 Закону Литви «Про поліцію» встановлено, що для
посадових осіб поліції тривалість робочого тижня складає 40 годин, але в разі
необхідності робочий день може бути подовженим за рішенням керівника
органу поліції, за що передбачена додаткова оплата [97; 108]. Аналогічна
норма містить в главі 5 Закону Естонії «Про поліцію та прикордонну
охорону» [112].
При створенні Національної поліції України також враховується
зазначений фактор, як мотивація до ефективної праці працівників поліції, а
також як елемент подолання корупції в поліцейських лавах. Про це свідчать
виступи керівників МВС України.
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Так, міністр внутрішніх справ зазначив, що при створенні поліції
враховується досвід інших країн і заробітна плата поліцейських буде суттєво
підвищена. «Нові заробітні плати будуть отримувати тільки ті співробітники
НПУ і тільки

тоді, коли і якщо пройдуть атестацію». Про це свідчить

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988
«Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції», яким
передбачено збільшення розмірів посадових окладів в середньому в 2-3 рази,
а за спеціальними званнями – в 12-18 разів [147].
При прийнятті Закону Литви «Про поліції» було визначено тривалість
щорічних відпусток. Для осіб, які мали вислугу до 10 років в поліції (органах
внутрішніх справ), була встановлена тривалість відпустки в розмірі 30
календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до20 днів
– 40 календарних днів; понад 20 років – 45 календарних днів [108].
Статтею 23 Закону Латвії «Про поліцію», ст. 48 Закону Литви «Про
поліцію», глава 5 Закону Естонії «Про поліцію та прикордонну охорону»
визначено обов’язок держави в разі загибелі працівника поліції при
виконанні службових обов’язків виплатити одноразову компенсацію в
розмірі заробітної плати за десять років. Похорони загиблого поліцейського
здійснюються за рахунок державного бюджету з врахуванням місцевих
традицій. Особам, які отримали поранення у зв’язку з виконанням службових
обов’язків в залежності від ступеню втрати працездатності і тяжкості
поранення здійснюється виплата компенсації в розмірі заробітної плати за
період від одного до п’яти років. При отриманні матеріальної шкоди,
пов’язаної з виконанням службових обов’язків, посадовій особі поліції
відшкодовується такі збитки [97; 108; 112].
Законами Латвії, Литви та Естонії визначено право працівників поліції
на соціальне забезпечення в разі втрати працездатності, що забезпечується
страхуванням всіх працівників поліції. По закінченню служби в поліції,
працівник поліції має право на пенсійне забезпечення. Розмір пенсій і
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соціальних гарантій для поліцейських встановлюється Законами Латвії,
Литви та Естонії, а порядок їх призначення та виплати – урядами цих країн.
Пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється на підставі Закону
Латвії

«Про державні пенсії» від 23 листопада 1995 року [148], Закону

Литовської Республіки «Про державне пенсійне забезпечення посадових осіб
органів внутрішніх справ, національної безпеки та прокуратури» від 13
грудня 1994 року, № І-693 (з подальшими змінами) [149]. В Естонії
отримання пенсії працівниками поліції врегульовано Законом «Про державне
пенсійне страхування» від 5 грудня 2001 року з подальшими змінами [150].
Відповідно до ст. 1 Закону Литви «Про державне пенсійне
забезпечення посадових осіб органів внутрішніх справ, національної безпеки
та прокуратури», право на отримання пенсії в частині, що стосується
Міністерства внутрішніх справ, мають посадові особи самого міністерства,
поліції та інших установ та органів внутрішніх справ, внутрішніх військ,
унтер офіцери та солдати, що находяться на службі в МВС Литви. Пенсії
виплачуються з державного бюджету країни (ст. 2). Право на отримання
пенсії виникає при наявності вислуги 20 і більше років, в разі інвалідності,
яку працівник отримав підчас виконання службових обов’язків, за станом
здоров’я, по досягненню пенсійного віку (ст. 3). Працівник поліції, який має
право отримати пенсію за різними підставами, при виході на пенсію має
право обрати вид пенсійного забезпечення. Вислуга років, що впливає на час
виходу на пенсію, визначається з моментом зарахування поліцейського на
службу в той чи інший підрозділ, в цей час включається період, коли
працівник був відряджений в іншу установу, підприємство, організацію, але
залишався на службі в МВС чи поліції. Якщо працівник поліції був
незаконно засуджений, а потім реабілітований, час засудження включається у
вислугу років необхідну для нарахування пенсії (ст. 6 [149]
Пенсія виплачується шляхом відрахування певного відсотка від
заробітної плати. Пенсія по інвалідності встановлюється на підставі висновку
Державної комісії по медико-соціальній експертизі, яка встановлює наявність
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інвалідності та групу інвалідності (перша, друга, третя). В разі загибелі
працівника поліції, визнання його загиблим чи безвісті зниклим, його
дружині (чоловіку), дітям або іншим особам, визначеним законом,
виплачується пенсія у зв’язку зі втратою годованця або у зв’язку із
сирітством, яка також розраховується виходячи з розміру заробітної плати
працівника

поліції.

В

разі

смерті

чи

загибелі

працівника

поліції

виплачуються кошти необхідні для поховання.
Пенсія призначається після подання необхідних документів, що
підтверджують право особи на отримання пенсії. В разі відмови у
нарахуванні пенсії взагалі або нарахування пенсії в розмірі, з яким не згодна
особа, вона має право оскаржити ці дії як посадовим особам так і до суду. В
разі засудження поліцейського за вчинення умисного злочину, пенсія не
нараховується та не виплачується. Особам, які отримають пенсію, не
забороняється працювати та отримувати заробітну плату за виконувану
роботу. При цьому, це не впливає на виплату пенсії, яку особа отримала в
зв’язку із службою в поліції [149].
Порядок здійснення пенсійного забезпечення працівників поліції
регламентується також Рішенням Уряду Литовської Республіки від 20 січня
1995 року № 83, затвердженого Постановою Уряду (Опубліковано в
офіційному бюлетені законодавчих актів № 8-173, 1995). Останні поправки
до рішення були внесені Постановою Уряду від 29 січня 2013 року за № 90
[151].
Відповідно до п. 3 Рішення, офіцери та рядовий склад міністерства
внутрішніх справ, в тому числі, Департаменту поліції і територіальних
органів, не втрачають право на інші види державних пенсій, отримуючи
пенсію в зв’язку із службою, яка нарахована їм у відповідності до Закону
Литовської Республіки «Про пенсії», якщо законодавством не передбачено
інше. В цьому випадку пенсіонер має право вибрати пенсію більшого розміру
або одну з них. Призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника
здійснюється в доповнення до пенсії по службі, роботі, по інвалідності.
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Підставами для нарахування пенсії є документи, що надані в
оригіналах: довідка про стаж особи, довідка про заробітну плату
(сертифікат), висновок медичного експерта центральної відомчої комісії – в
разі звільнення особи за станом здоров’я, в разі настання інвалідності
сертифікат працездатності (інвалідності та робото здатності), виданий
Канцелярією соціального захисту та праці. В разі втрати годувальника
необхідно надати докази на підтвердження цього факту (свідоцтво про
смерть, рішення про визнання особи безвісті відсутньою), свідоцтво про
укладення шлюбу (для подружжя), документи про проходження навчання в
учбових закладах (для осіб старше 18 років).
Рішення про можливість встановлення пенсії приймає Міністр
внутрішніх справ або канцлер міністерства. Рішення посадових осіб органів,
що встановлюють пенсії працівникам МВС та поліції зобов’язані прийняти
рішення протягом 10 днів з моменту звернення особи зі всіма необхідними
документами або після подання необхідних додаткових документів. Про
позитивне прийняття рішення щодо виплати пенсій видається сертифікат за
підписом Міністра внутрішніх справ [151]. Питання нарахування та виплати
пенсій працівникам МВС та поліції Литви були також предметом розгляду
Конституційним Судом Литовської Республіки, про що постановлено
рішення від 23 квітня 2002 року.

3.2.

Принципи підбору кадрів на службу в поліцію в державах Балтії
(Латвії, Литві, Естонії) та підготовка поліцейських до здійснення
поліцейської діяльності
Важливим питанням діяльності поліції є система підбору та підготовки

кадрів для роботи в різних підрозділах поліції. В поліції Латвії, Литви та
Естонії з самого початку були встановлені та діють жорсткі критерії щодо
відбору осіб на службу в поліцію. Важливу роль відіграє освіта кандидата на
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зайняття посади в поліцію. До роботи на посадах поліції не допускаються
особи, які не пройшли професійну підготовку. Кадри для роботи в
поліцейських органах готуються як у відомчих спеціальних учбових
закладах, так і в загальних вищих навчальних закладах.
Як зазначається в ст. 31 Закону Латвії «Про поліцію», на службу в
поліцію приймаються особи, які пройшли навчання в системі Міністерства
внутрішніх справ або в Латвійській академії поліції [97]. Відповідно до ст. 32
Закону Литви «Про поліцію», кадри для поліцію готуються в спеціальних
школах поліції. Так, для того, щоб зайняти посаду поліцейського патрульної
поліції без наявності вищої освіти необхідно пройти навчання в поліцейській
школі. Строк навчання 1,5 роки. Наприклад, високий авторитет в справі
підготовки кадрів для поліції має кадетська школа поліції, що розташована в
м. Каунасі. Документ (атестат), що видається по закінченню кадетської
школи надає можливість продовжити навчання у вищому навчальному
закладі [95]. За вказівкою ст. 14-5 Закону Естонії «Про поліцію», обов’язок
підготовки майбутніх працівників поліції покладається на Міністерство
внутрішніх справ [96].
Аналіз

нормативно-правових

документів,

що

регламентують

підготовку та освіту офіцерів поліції Латвії, Литви та Естонії, свідчать про те,
що вони носять уніфікований характер і спираються на Європейський кодекс
поліцейської етики, що був прийнятий 19 вересня 2001 року Комітетом
міністрів Ради Європи в Страсбурзі та схвалений Радою Міністрів Євросоюзу
№ 58.578 від 17 вересня 2003 року. Відповідно до зазначеного документу
навчання персоналу поліції повинно будуватися на фундаментальних
основах демократії. Цілі поліції повинні узгоджуватися з правовими нормами
по захисту прав людини. Загальне навчання поліції повинно бути відкритими
суспільству, наскільки це можливо. Загальне початкове навчання повинно
супроводжуватися рівномірним проведенням виробничого навчання та
отриманням спеціальних знань, знань про управління, а також коли це
потребується, навчанням навичкам лідерства. Практичне навчання про
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використання и застосування сили та о межах цього застосування повинні
співвідноситися з принципами прав людини, особливо з Європейської
угодою по правам людини та іншим законодавством. Всі рівні освіти повинні
охоплюватися відповідними програмами. Навчання поліції повинно повністю
відповідати нормам боротьби проти расизму та ксенофобії [152].
В Латвії, Литві та Естонії встановлений порядок, коли для того, щоб
переміщуватися по службі необхідно пройти навчання в профільній
поліцейській колегії, яка відповідає по рівню організації підготовки вищому
навчальному закладу МВС України. Особи, які пройшли навчання в інших
вищих учбових закладах і виявили бажання перейти на роботу в поліцію
зобов’язані пройти курси перекваліфікації. Не заперечується можливість
вступу до поліції після закінчення навчання на юридичному факультеті
університету, що дає можливість більш швидкого кар’єрного росту.
Виходячи з конституційних вимог, при вступі в поліцію перевіряються
знання держаної мови: латвійської, литовської та естонської. Натомість
національність кандидата, його походження взагалі не має значення, а лише
має значення наявність громадянства Латвійської, Литовської та Естонської
Республік.

В

поліції

Латвії,

Литви

та

Естонії

достатньо

багато

російськомовних осіб. В поліції заохочується знання різних мов, а тому,
якщо поліцейський бачить особу, яка розмовляє на російській або польській
мові, то поліцейський буде звертатися до цієї особи на її рідній мові. В
поліції відсутня будь-яка дискримінація по відношенню до населення чи
будь-яких інших осіб за принципом національності, що є результатом
виховної роботи як в суспільстві, так і в самої поліції.
Особливе значення при формування кадрового складу поліції відіграє
заробітна плата. Керівництво держави та суспільство чітко розуміють, що
наділяючи великими повноваженнями працівників поліції, не можна
забувати про належні матеріальні стимули. Є розуміння того, що молодь
приходить на службу в поліцію не лише за покликанням та бажанням
створити справедливе суспільство, а й мотивована високою заробітної
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платнею та широким соціальним пакетом та гарантіями при здійсненні
поліцейської діяльності. Вважається, що одним з позитивних явищ в кадровій
роботі поліції – це вирівнювання заробітної плати. Незалежно від місця
служби (місто чи сільська місцевість) поліцейські, які займають однакові
посади отримують однакову заробітну плату.
Важливою особливістю при підборі кадрів на керівні посади є конкурс.
Проходження на ту чи іншу посаду можливо лише тоді, коли особа пройшла
попередні щаблі в поліції і запропонувала себе при оголошенні конкурсу на
вакантну керівну посаду. Є також важливим той факт, що в поліції Латвії,
Литви та Естонії існує поняття каденція. При призначенні особи на керівну
посаду встановлюється строк перебування у цій посаді, але не більше 5 років.
Призначення на наступні п’ять років можливо лише у виняткових випадках
за особливі заслуги та при жорсткому контролі.
При

прийнятті

інтелектуальним,

на

службу

психологічним

серйозна

здібностям

та

увага

приділяється

фізичній

підготовці

кандидата, незалежно від того, на яку посаду він претендує: поліцейського чи
керівника підрозділу певного рівня. За підтриманням фізичної форми
здійснюється слідкування і в подальшому при проходженні служби.
Як в Латвії, так і Литві та Естонії існують обмеження при прийнятті на
службу в поліцію, пов’язані з бажанням обмежити доступ на поліцейську
службу осіб, які можуть негативно вплинути на її діяльність. Так, відповідно
до Закону Латвії «Про поліцію» на службу в поліцію на момент її створення
заборонялось приймати осіб, які «являлись на час утворення незалежної
держави штатними або нештатними працівниками, агентами, резидентами,
утримувачами конспіративної квартири комітету державної безпеки СРСР,
Латвійської

РСР

або

будь-якої

іншої

іноземної

служби

безпеки

(розвідувальної або контррозвідувальної служби). У виключних випадках
надається дозвіл на прийняття на службу в поліцію таких осіб на підставі
трудового договору та на визначений термін, якщо це необхідно для
виконання конкретних завдань з використанням професійних знань цих
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осіб». В теперішній час на службу в поліцію не можуть бути допущені особа,
які мають судимість, є недієздатними, не пройшли спеціальної підготовки
[97]. Аналогічні вимоги встановлені до кандидатів на службу в поліцію
Литви за Законами «Про поліцію» та «Про поліцейську діяльність». На
службу в поліцію не можуть потрапити раніше засуджені особа; особи, які не
мають повної дієздатності; особи, які раніше вже звільнялись з поліції або
інших державних установ; які не мають відповідних показників на
придатність до служби за станом здоров’я [95; 108]. Відповідно до Закону
Естонії «Про поліцію та прикордонну охорону», до лав поліції не можуть
бути прийняті особи, раніше засуджені за вчинення умисних злочинів; які
відбувають покарання за вчинення злочинів; підозрювані та обвинувачені у
вчинені злочинів; особи, які були звільненні з державної служби за
порушення дисципліни; особи, які отримують заробітну плату, пенсію та
інші виплати від держав, що є членами Європейського Союзу, НАТО або
Шенгенської зони; недієздатні особи; особи, які за своїм станом здоров’я не
можуть виконувати обов’язки поліцейського; особи, які надали завідомо
неправдиву інформацію стосовно себе або інших обставини [112].
Таким чином аналіз принципів підбору на службу в поліцію, підстав,
при яких особі може бути відмовлено у прийнятті на роботу в поліції,
порядок підготовки до служби в поліції є ідентичним у всіх Прибалтійських
Республіка (Латвії, Литви та Естонії).

3.3.

Подолання корупції в поліції Латвії, Литв, Естонії та забезпечення
службової дисципліни та законності в їхній діяльності
В латвійській, литовській та естонській поліції створюються умови, що

виключають зростання корупції в поліцейському середовище. Зразу ж після
створення національної поліції, керівництво Латвії, Литви та Естонії поліції
відмовилося від показників, що були встановлені в радянській міліції. В цих
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країнах дійшли обґрунтованого висновку про те, що існуюча система оцінки
роботи поліцейського органу в

цілому та окремого підрозділу поліції

наносить лише шкоду авторитету та ефективній діяльності поліції, коли
реальна робота починає підмінятися імітацією роботи, підгонкою справних
цифр.
В ході проведення реформ правоохоронних систем Латвії, Литви та
Естонії стало очевидним, що формальний статистичний підхід до оцінки
діяльності поліції є одним із факторів корупції, коли для досягнення
необхідних показників, що вимагаються «зверху», поліцейські та їх
керівники йдуть на фальсифікацію статистичних даних, а часто на
«заохочення», підкуп осіб, від яких залежать формування «справної»
статистика виконаної роботи, наприклад, статистика розкриття злочинів.
Так, у відповідності до висновків уряду Литовської Республіки «Щодо
аналізу ризику корупції» звертається увага на можливість існування корупції
в країни, в тому числі, в системі органів внутрішніх справ, як в насамперед, в
МВС та Департаменті поліції МВС Литви. З проведеного аналізу зроблено
висновок про те, що вірогідність корупції в системі МВС Литовської
Республіки не є високою, найбільш вірогідна корупція за визначеними
критеріями та соціологічним опитуванням зберігається серед поліцейських,
які здійснюють контроль дорожньої безпеки [153].
Незважаючи на невисокий рівень корупції в поліції Латвії, Литви та
Естонії, вважається можливим використовувати скандинавську модель
структурної

побудови

поліції,

особливість

їхнього

територіального

розміщення, що виключає вплив керівних структур органів місцевого
самоврядування на поліцію. Боротьба з корупцією передбачає комплекс
заходів економічного, політичного, соціального і культурного характеру, в
тому числі, високий рівень заробітної плати в державному секторі,
соціальний пакет в правоохоронній галузі, інші заходи, що підвищують
престиж поліції, обов’язкова антикорупційна експертиза законодавчих актів
та прийняття необхідних нормативно-правових актів щодо протидії корупції.
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З метою протидії корупції в 2000 році в Литовській Республіці був
створений спеціальний державний орган - Служба спеціальних розслідувань CТТ (Specialiųjų tyrimų tarnyba - STT), яка отримала широкі повноваження в
сфері попередження корупції. Це є незалежним органом, що підзвітний
Президенту Республіки та Сейму, визнаний одним з найбільш успішних
інститутів, створених за гонконгською моделлю, і є найкращою в Європі.
СТТ замінила Спеціальну слідчу службу, яка в 1997 році була створена в
системі МВС Литви, на основі Закону Литовської Республіки «Про
Спеціальну слідчу службу» (2000р.) Аналогічні самостійні підрозділи по
боротьбі з корупцією були створені в Латвії та Естонії. Зазначені органи
мають можливість вести активну роботу щодо протидії корупції в
поліцейському середовищі [154].
В

Україні

створений

аналогічний

підрозділ

-

Національне

антикорупційне бюро і йде процес створення Державного бюро розслідувань,
на які покладаються надії щодо активізації правозастосовної діяльності щодо
подоланню корупції в Україні, насамперед в правоохоронних органах. Разом
з тим, необхідно зауважити, що антикорупційні правоохоронні органи мають
справу з наслідками, а не з джерелами корупції. Мова йде про комплекс
заходів, направлених на подолання корупції.
Якщо торкнутися сфери внутрішніх справ та діяльності поліції, то
подолання корупція пов’язана з цілою низкою заходів: проведення
ефективної кадрової політики з метою заміни кадрів, заплямованих
корупцією на нові молоді кадри вільні від неї, створення належної правової
бази діяльності поліції, нових нормативно-правових документів, які б
унеможливлювали б відтворення корупції, створення нормальних фінансових
умов для функціонування поліцейських органів, належне матеріальнотехнічне забезпечення підрозділів поліції, виключення їх з питань,
пов’язаних із забезпеченням своєї професійної діяльності, високий рівень
заробітної плати, надання соціальних гарантій тощо.
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Як свідчить проведене дослідження, саме в такому напрямку
здійснювалися реформи правоохоронної системи, в тому числі, і поліції В
Латвії, Литві та Естонії. Дуже важливою є також профілактика та протидія
корупції в поліцейських лавах. Для цього повинні діями всі органи, що
націлені на таку боротьбу.
Так, в Литовській Республіці активна робота в галузі боротьби з
корупцією проводиться Слідчим департаментом по боротьбі з організованою
злочинністю та корупцією Генеральної прокуратури (ДБКОП/DOOC) та
підпорядкованими йому територіальними слідчими відділами. Департамент
очолює директор департаменту. Першочергово був створений відділ з
аналогічною назвою на підставі наказу Генерального прокурора Литви №
194-к від 2 квітня 1993 року. Сучасний вигляд цей підрозділ має на підставі
наказу Генерального прокурора № 23 від 14 лютого 2001 року, коли відділ
було реорганізовано в департамент по боротьбі з організованою злочинністю
і корупцією. В першу чергу, зазначений підрозділ порушує кримінальні
справи, здійснює досудове розслідування, пов’язані з корупцією та
організованою злочинністю, нагляд за його проведенням.
У складі Генеральної прокуратури, обласних та міських/районних
прокуратур

можуть

створюватись

спеціальні

групи

прокурорів,

які

здійснюють досудове розслідування в особливо важливих справах (злочини,
пов’язані з організованою злочинністю, корупційні злочини тощо). [155, С.
30].
Слідчий департамент не тільки має право здійснення досудового
слідства, він також наділений повноваженнями здійснювати процесуальний
контроль за діями офіцерів досудового слідства у випадках, коли
розслідування проводиться поліцейськими підрозділами по боротьбі з
організованою злочинністю або Службою спеціальних розслідувань.
Завданню попередження корупції послуговує Закон Литовської
Республіки «Про попередження корупції» № IX-904 від 28 травня 2002 року
[154]. Постановою Сейму Литовської Республіки № IX-711 від 17 січня 2002
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року прийнята Національна програма по боротьбі з корупцією [155]. Згідно
Національної програми відповідальними за її виконання є уряд, Служба
спеціальних розслідувань та інші установи, які здійснюють координацію
виконання програми, несуть відповідальність за реалізацію антикорупційних
заходів.
Постановою Уряду Литви від 3 лютого 2003 року № 179 був створений
постійно діючий колегіальний орган – Міжміністерська комісія з координації
боротьби з корупцією, до складу якої разом з іншими державними
посадовцями входять міністр внутрішніх справ та Генеральний комісар
поліції.
В ході боротьби з корупцією надаються широкі повноваження, що
включає доступ до фінансової інформації, використання спеціальних засобів
та методів отримання інформації, зняття інформації з каналів зв’язку,
приховане спостереження, застосування агентури, провокування на вчинення
злочинів.
Необхідно зауважити, що в 2002 році Конституційний Суд Литовської
Республіки обмежив застосування провокації з метою подальшого викриття
особи). З метою захисту осіб, які співробітничають зі слідством, прийнято
процедурні заходи по захисту свідків, їх анонімності.
Так, за даними, які є в розпорядженні дисертанта, в 2005 році у
вчиненні корупційних діянь було викрито 22 особи, які проходили службу в
МВС Литовської Республіки (в тому числі, 7 офіцерів, 7 співробітників
патрульної поліції, представників інших служб МВС та 1 працівник
муніципальної поліції) [156, С. 50-57].
Як зазначалося, рівень корупції в поліції Латвії, Литви та Естонії, як і в
цілому в цих країнах, є невисоким, але корупцію як явище повністю
викорінити не вдалось, особливо це стосується дорожньої поліції. Але є
суттєва різниця в реакції латвійського, литовського та естонського суспільств
на такі явища: не приховування фактів корупції, не намагання закрити очі на
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проблему, а жорстка реакція на такі явища, критичний аналіз причин цієї
проблеми, стану боротьби з корупцією.
Поряд з питаннями корупції, постійну увагу керівництво поліції Латвії,
Литви та Естонії приділяє стану службової дисципліни та законності.
Зазначені питання находять своє відображення в нормативно-правових актах,
що регламентують діяльність поліції.
Так, відповідно до Закону Латвії «Про поліцію», працівник поліції несе
відповідальність за вчинення протиправних дій в порядку, встановленому
закону та службовими статутами. В разі порушення працівником поліції прав
та законних інтересів громадян, поліція зобов’язана прийняти заходи до
відновлення порушених прав.
Дії поліцейського можуть бути оскаржені його керівнику, а в разі
неприйняття заходів реагування, в МВС, прокуратуру та суд. В разі
порушення законів, зловживання владою або службовим становищем,
перевищення своїх повноважень, невиконання або неналежне виконання
своїх професійних обов’язків працівник поліції може бути притягнутий до
дисциплінарної,

адміністративної,

матеріальної

або

кримінальної

відповідальності.
Відповідно до Дисциплінарного статуту, затвердженого урядом країни,
поліцейський може бути притягнутий до таких видів дисциплінарного
стягнення: зауваження, догана, пониження у спеціальному званні на одну
ступінь, попередження про невідповідність посаді, що займає поліцейській,
чи в спеціальному званні, звільнення зі служби.
Так, вчинення поліцейськими в стані алкогольного сп’яніння декількох
надзвичайних пригод, наприклад, дорожньо-транспортних, при яких мало
місце травмування та загибель людей, потягло безумовно негайну реакцію
суспільства та відставку одного, потім другого комісара поліції Литви [95].
На відрізнення від досвіду України, коли правопорушення або навіть
злочини, вчиненні поліцейським новоствореної Національної поліції не
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находять адекватного реагування, керівництво Прибалтійських країн дуже
жорстко реагує на факти порушення закону та дисципліни.
Некритичний підхід до особового складу нової поліції,

до своїх

власних дій може суттєво зашкодити становленню української поліції. В
теперішній час важливо не показати, що колишня міліція та її працівники - це
завжди погано, а поліція і поліцейські - це завжди добре і гарно, а створити в
самому поліцейському середовищі та суспільстві нетерпимість до будь-яких
порушень з боку поліцейських діючого законодавства, що лише надасть
можливість

створити

чесну

високопрофесійну

поліцію,

що

буде

користуватися довірою та повагою всього українського суспільства.

Висновки
1. Дисертант на основі досліджених матеріалів прийшов до висновку, що
основою реформ в правоохоронній сфері Прибалтійських країн (Латвія,
Литва, Естонія) стала розробка нової кадрової політика, що полягала у заміні
«старих» радянських кадрів, що працювали в радянській міліції, на нові
висококваліфіковані національні кадри поліції, вільні від впливу корупції.
2. Визначено, що відбір нових працівників новоствореної поліції та їх
призначення на посади в Державну поліцію Латвії, Департамент поліції
Литви та Департамент поліції (в подальшому - поліції та прикордонної
охорони) Естонії здійснювався на конкурсній основі при жорсткому та
неупередженому контролю з боку громадського суспільства.
3.

Автор

визначив,дослідивши

нормативно-правові акти

Литовської та Естонської Республік,

Латвійської,

що юридичною базою кадрової

політики щодо створення національної поліції цих краї стали Закон Латвії
«Про поліцію», Закони Литви «Про поліцію» та «Про поліцейську
діяльність», Закони Естонії «Про поліцію» та «Про поліцію та прикордонну
охорону», інші закони та підзаконні акти, що регулюють питання відбору
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кандидатів на роботу в поліцію, їх навчання, питання матеріального,
морального стимулювання, соціальні гарантії їхньої діяльності та пенсійне
забезпечення поліцейських.
4. Дисертантом визначено, що відповідно до названих законодавчих актів
Латвії, Литви та Естонії, працівником поліції є державний службовець, що
знаходиться на службі в органах поліції, наділений правами та обов’язками
для реалізацію завдань та функцій латвійської, та естонської поліції,
здійснюють від імені держави повноваження правоохоронного характеру за
своїм правовим положенням та статусом відрізняється від інших державних
службовців, має спеціальне звання.
5. Зазначається, що після зарахування на службу, кожний поліцейських
проходить за час своєї роботи певні етапи: навчання (підвищення
кваліфікації, можливо – зміна спеціальності), призначення на посаду до
певного підрозділу поліції, отримання спеціального поліцейського звання,
просування по службі (переміщення по службі), звільнення з органів поліції.
6. Зазначається, що кадрові апарати поліцейських органів названих країн
діють у тісній взаємодії з кадровими підрозділами Міністерств внутрішніх
справ Латвії, Литви та Естонії, що фактично визначають основні напрямки
кадрової роботи в поліції, та є відповідальними за: розробку штатного
розкладу поліцейських органів, комплектування центральних апаратів,
територіальних, спеціальних підрозділів

та учбових закладів, прийом,

переміщення, просування працівників поліції по службовій драбині, їх
звільнення з органів поліції, підготовку матеріалів щодо їх заохочення та
притягнення до відповідальності, присвоєння спеціальних поліцейських
звань, оформлення визначених законодавством гарантій та пільг, їх пенсійне
забезпечення.
6. Автор стверджує, що одним з напрямків роботи з поліцейськими кадрами
є утвердження в поліцейському середовищі нетерпимості до будь-яких
проявів корупції та порушень законності та дисципліни. Поряд з
керівництвом поліції,

підрозділами

внутрішньої

безпеки

Міністерств
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внутрішніх справ, органами зовнішнього контролю та нагляду, кадрові
апарати зобов’язані вживати заходи виховного, превентивного характеру, а
при необхідності дисциплінарного характеру щодо недопущення їх прояву
підрозділах поліції.
7. Дисертант стверджує, що незважаючи на низький рівень корупції,
порушень законності та дисципліни в органах поліції Латвії, Литви та
Естонії, в діяльності поліції жорстко реалізується політика протидії корупції,
встановлений особливий порядок, визначений Законом Латвії «Про поліцію»,
Законами Литви «Про поліцію» та «Про поліцейську діяльність», Законами
Естонії «Про поліцію» та «Про поліцію та прикордонну охорону», іншими
законам та підзаконними актами порядок накладення дисциплінарних
стягнень. Названими законодавчими актами визначено поняття та види
дисциплінарних проступків, порядок притягнення працівників поліції до
дисциплінарної відповідальності.
8. Автор стверджує, що високий професійний рівень діяльності поліції Латвії,
Литви та Естонії пов'язаний з належною організацією навчання працівників
поліції, достатньо високим рівне освіти та культури працівників поліції,
серйозним відношення до фізичної та бойової підготовки кожного
поліцейського. Цьому сприяє постійне навчання (підвищення кваліфікації,
перекваліфікації) працівників поліції, що здійснюється на базі як власних
учбових закладів, так і на базі вищих навчальних закладів своїх країн, а
також шляхом направлення на навчання в держави Європейського Союзу,
США тощо.
9. Стверджується, що ефективність діяльності поліції Латвії, Литви та Естонії
пов’язана як з належною організацією кадровою діяльністю, так і з
створенням належних умов роботи поліцейських, достатнім та необхідним
матеріально-технічним забезпеченням поліцейської діяльності, соціальною
захищеністю кожного працівника поліції.
10. Автор вважає, що досягнення низького рівня корупції в поліції Латвії,
Литви та Естонії, високий рівень дисципліни та законності, довіри населення
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свідчить про можливість використання окремих елементи кадрової роботи
Державної поліції Латвії, Департаменту поліції Литви та Департаменту
поліції та прикордонної охорони Естонії в процесі розбудови нової
Національної поліції України, удосконалення законодавчого забезпечення
діяльності української поліції при обов’язковому врахування національних
традицій та власного досвіду.
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ВИСНОВКИ

Враховуючи поставлену мету та визначені завдання, на основі
проведеного дослідження, аналізу організаційного та правового забезпечення
діяльності поліцейських органів Латвійської, Литовської та Естонської
Республік необхідно дійти таких висновків.
1. Центральними органами виконавчої влади, що діють в сфері внутрішньої
безпеки (внутрішніх справ) є Міністерство внутрішніх справ Латвійської
Республіки, Міністерство внутрішніх справ Литовської Республіки та
Міністерство внутрішніх справ Естонської Республіки. Органи поліції –
Державна поліція Латвії, Департамент поліції Литви та Департамент поліції
Естонії є виконавчими органами Міністерств внутрішніх справ своїх країн
поряд з іншими виконавчими органами, що входять до складу Міністерств.
Поліцейські органи зазначених країн визначаються як формування, що
наділені владними повноваженнями по забезпеченню громадського порядку,
громадської безпеки та протидії правопорушенням і, в першу чергу,
злочинності.
2. Міністерства внутрішніх справ Латвії, Литви та Естонії, а також їхні
органи поліції діють на підставі Конституції (в Естонії використовується
назва Основний Закон), законів та підзаконних актів, є відповідальними,
підконтрольними та підзвітними своїм парламентам (в Латвії та Литві –
Сейм, в Естонії – Рійгікогу), Президенту та уряду країни. Особливістю
правового регулювання як міністерств так і органів поліції Латвії, Литви та
Естонії є орієнтування на міжнародно-правові акти Європейського Союзу,
НАТО, країн Шенгенської зони, членами яких всі вони є, бажання повністю
наблизитися до стандартів здійснення правоохоронної діяльності в сфері
внутрішньої безпеки держав – членів ЄС.
3. Міністерства внутрішніх справ Латвії, Литви та Естонії, як центральні
ороргани виконавчої влади в сфері внутршіньої безпеки
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органи виконавчої влади в сфері внутрішньої безпеки, враховуючи
дотримання стандартів ЄС, мають спільну мету, завдання та функції, а саме:
здійснюють стратегічне планування правоохоронної діяльності, розробляють
політику в сфері внутрішніх справ, відповідають за стан безпеки суспільства,
а з точки зору, керівництва поліцією, відповідають за кадрове, матеріальнотехнічне, інформаційне забезпечення діяльності виконавчих органів – поліції.
В свою чергу, органи поліції Латвії, Литви та Естонії є відповідальними
перед Міністерствами внутрішніх справ своїх країн за практичну реалізацію
мети, завдань та функцій, що стоять перед Міністерствами, як центральними
органами виконавчої влади в сфері внутрішньої безпеки, та мають свої власні
завдання та функції, визначені національним законодавством.
Принципи побудови, організації, правове регулювання поліцейської
діяльності залежить від історичних та національних особливостей кожної
окремої країни, їхнього економічного, соціального, культурного розвитку та
інших обставин, що є важливими та актуальними. Натомість, незважаючи на
національні відмінності, є достатньо багато спільного в їхній практичній
діяльності, що пов’язано з використанням досвіду країн – членів
Європейського Союзу, особливо Фінляндії, Швеції та Норвегії.
4. Аналіз діяльності поліцейських органів Латвії, Литви та Естонії, їх
завдання та функції, організаційна побудова свідчить про те, що вони діють
при виконанні своїх професійних обов’язків як самостійні виконавчі органи.
Міністерства внутрішніх справ, здійснюючі загальне керівництво органами
поліції, позбавлені можливості втручання в конкретну діяльність по охороні
громадського порядку, забезпеченню громадської безпеки та протидії
правопорушенням, в першу чергу, злочинності. В зв’язку з цим, як було
зазначено, поліція в цих країнах має свої виокремленні завдання, функції, що
визначає незалежність структури поліції від структури Міністерства
внутрішніх справ. Поліцейські органи Латвії, Литви та Естонії демонструють
посилання своєї централізації з метою удосконалення своєї діяльності, що не
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призводить до порушень основних принципів діяльності поліції, одним із
яких є повага до прав людини та її основоположних свобод.
5.

Міністерства внутрішніх справ Латвії, Литви та Естонії очолюють

міністри, які є політичними фігурами, що відображають політичні наміри
правлячою партії (чи групи партій) в сфері внутрішньої безпеки. Міністри
можуть бути змінені в зв’язку із зміною політичного спектру в суспільстві.
Натомість, всі інші посадові особи Міністерств внутрішніх справ та поліції (у
тому числі, керівники Державної поліції Латвії, Департаменту поліції Литви,
Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії) є неполітичними
фігурами. Їх призначення та просування не залежить від політичної
кон’юнктури, а залежить від професійного досвіду, управлінських навичок,
освіти, моральних якостей. Відносно керівників поліції застосовується
поняття «каденція», що означає чітко визначений строк перебування
посадової особи на тій чи іншій посаді.
В поліцейських органах Латвії, Литви та Естонії, як і в інших країнах
ЄС, існує категорична заборона на участь працівників поліції в діяльності
політичних партій, політичних та громадських організацій, рухів тощо.
Органи поліції є деполітизованими, позбавлені можливості діяти в інтересах
певних політичних партій, економічних та національних груп.
6. Автором визначено, що реформування правоохоронних органів, що діють
в сфері внутрішньої безпеки Латвії, Литви та Естонії розпочалося на початку
90-х років до отримання цими країнами державної незалежності. Дисертант
вважає, що реформування в сфері внутрішніх справ в Латвії, Литві та Естонії
пройшло три етапи і, практично, одночасно. На першому етапі реформування
(1990-1994 роки) стався злам правоохоронної системи, коли на зміну
радянської міліції, на її матеріально-технічній основі була створена
національна

поліція,

проведена

деполітизація,

розпочато

створення

національної нормативно-правової бази діяльності поліції, відбулася значна
ротація кадрового складу, пов’язана з приходом в поліцію молодих
національних кадрів, не пов’язаних з корупцією, розпочалася робота над
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зміною «філософії» поліцейської служби. На другому етапі (1994-2004 роки),
була

проведена

роботи

по

уточненню

завдань,

функцій

поліції,

удосконалення організаційної структури поліцейських органів, активізовано
боротьбу з корупцією в поліцейському середовищі, здійснений перехід до
системи надання правоохоронних «послуг» населенню. Третій етап (20042010 роки), пов'язаний з набуттям членства в Європейському Союзі та
НАТО, інтеграцією поліції Латвії, Литви та Естонії до європейських та
трансатлантичних структур. Останній, четвертий етап реформування поліції
Прибалтійських країн (Латвії, Литви та Естонії) розпочався в 2010 році і
пов'язаний з уніфікацією діяльності, структур поліцейських органів,
укріплення взаємодії в різних напрямках правоохоронної діяльності.
7. Проведенні дослідження свідчать, що реформи правоохоронної системи в
цілому і, в тому числі, національної поліції в Латвії, Литві та Естонії було
здійснено протягом тривалого часу та системно, що привело к створенню
ефективної, оснащеної в технічному та інформаційному плані поліції,
практично вільної від впливу корупції та наближеної до суспільства, що
перейшла

від

каральної

форми

діяльності

до

надання

своєрідних

правоохоронних послуг населенню. Укріплення позицій поліції при
збільшенні її авторитету в суспільстві не призвело до занадто надмірного
посилання її ролі, як це відбувається в тоталітарних або авторитарних
державах, де є намагання в’язати під повний контроль суспільне життя.
Навпаки, діяльність поліції Латвії, Литви та Естонії була зосереджена саме на
вирішенні виключно проблем професійного забезпечення громадського
порядку, громадської безпеки та протидії правопорушенням. В цих державах,
як в будь-яких демократичних державах були створені умови, що
виключають вихід правоохоронних органів з-під контролю суспільства.
8. Дослідження нормативно-правової бази діяльності поліції Латвії, Литви,
Естонії та практичної діяльності органів поліції свідчить, що їхніми
завданнями є практичне забезпечення охорони громадського порядку,
громадської безпеки та протидія правопорушенням, в першу чергу
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злочинності, при повній довірі суспільства і спираючись на широку допомогу
громадськості та населення. Високий рівень довіри населення до своєї
поліції, авторитет національних органів поліції визначає можливість активної
співпраці з правоохоронними, поліцейськими органами держав – членів
Європейського Союзу.
9. Поставлені завдання визначені функції поліцейських органів Латвії, Литви
та Естонії, до яких слід віднести: адміністративну, оперативно-розшукові
розвідувальну, контррозвідувальну, кримінально-процесуальну, виконавчу та
охоронну (як правило, на договірних засадах). Виходячи з визначенням
функцій,

що

традиційно

закріплені

за

поліцейським

органами

в

Європейському Союзі, необхідно всі функції поліції поділити на такі шість
груп: функції, пов’язані з охороною громадського порядку, громадського
спокою, безпеки, прав і свобод громадян; функції, пов’язані з попередженням
злочинів та інших правопорушень;

функції, пов’язані з діяльністю по

розкриттю та розслідуванню злочинів; . функції, пов’язані із здійсненням
оперативної

(розвідувальної,

контррозвідувальної)

діяльності

поліції;

функції, пов’язані з наглядом за безпекою дорожнього руху; функції,
пов’язані з соціальною допомогою населенню.
10. Для поліції Латвії, Литви та Естонії є вірним поділ адміністративної
діяльності на два види, а саме: внутрішня (внутрішньо системна) та зовнішня
адміністративна діяльність. Перший вид діяльності поліції пов'язаний з
створенням необхідних для роботи поліції умов, це правовідносини, що
виникають в середині поліцейського середовища, між центральним апаратом
управління та його територіальними, спеціальними підрозділами, учбовими
закладами, між самими працівниками поліції в процесі виконання
професійних функцій. Другий вид адміністративної діяльності відображає
реалізацію завдань та функцій поліції за рамками самої поліції, зовні, це
правовідносини, що виникають між органами поліції та іншими державними,
не державними установами, підприємствами, організаціями, між поліцією та
фізичними

і

юридичними

особами.

Саме

у

процесі

здійснення
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адміністративної діяльності знаходить своє відображення функції поліції
щодо охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки,
профілактики та боротьби з правопорушеннями.
11. Відповідно до визначених законодавством функцій в Латвійській,
Литовській та Естонській поліції були сформовані організаційні структури
поліції. Необхідно звернути увагу, що в країнах були створені єдині органи
поліції: в Латвії - Державна поліція, Литві – Департамент поліції, Естонії –
Департамент поліції та прикордонної охорони, підпорядковані відповідним
Міністерствам внутрішніх справ. В складі латвійської, литовської та
естонської поліції створені центральні апарату управління, територіальні
органи, спеціальні органи, учбові заклади. Окрім того, у взаємодії з
зазначеними органами поліції діють підрозділи поліції самоврядування
(місцева поліція). На відрізнення, наприклад, від поліцейський органів
Франції, що мають різне підпорядкування, всі структурні підрозділи та
органи поліції Латвії, Литви та Естонії об’єднані в одну структуру.
Адміністративні

діяльність

(внутрішня)

реалізується

через

роботу

центрального апарату поліції. Адміністративні функції та адміністративна
діяльність (зовнішня) поліції знаходять своє вираження через діяльність
управлінь (відділів) охорони громадського порядку, підрозділи транспортної
поліції, а в Естонії також – прикордонної охорони.
12. Найважливішим питанням діяльності поліції Латвії, Литви та Естонії, що
визначають ефективність та професійність поліції є відношення працівників
поліції до виконання своїх службових обов’язків та взаємодія поліції з
населенням. В період першого та другого етапу реформування органів поліції
вдалося шляхом зміни кадрової політики, оновлення кадрового складу,
поповнення штату поліції на конкурсній основі, добитися викорінення
корупції, а також перехід від «каральної» діяльності поліцейських підрозділів
до діяльності, що отримала назву «community policing», що означає
здійснення поліцейської діяльності з опорою на населення та суспільство.
Поліцейська служба при такому підході перетворюється на надання
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своєрідних «послуг» - послуг право охорони. Позитивні наслідки зміни
«філософії» поліцейської служби призвели до значного підвищення
авторитету поліції серед населення і як наслідок – активну участь всього
суспільства

у

вирішенні

проблем

охорони

громадського

порядку,

громадської безпеки та протидії правопорушенням.
13. Позитивні результати діяльності поліції Латвії, Литви та Естонії, як
свідчить проведена дослідження, пов’язані також зі створенням належних
умов діяльності кожного окремого поліцейського і всієї поліцейської системи
і цілому. Мова йде про те, що в останні десятиліття були створені належні
матеріально-технічні умови роботи поліції, інформаційна база, визначені
напрямки роботи з персоналом в частині заробітних плат, що забезпечують
достойне життя працівників поліції та членів їхніх сімей, соціальний захист
та гарантії діяльності поліцейських, належне пенсійне забезпечення
колишніх працівників поліції. Одночасно з поля зору керівництва поліції та
Міністерств внутрішніх справ, інших державних органів та установ не
виходить підтримання законності та службової дисципліни в діяльності
поліції.
14. Дисертантом визначено, що існують значні співпадання в законодавчому
забезпеченні, визначені завдань, функцій та структур Державної поліції
Латвії, Департаменту поліції Литви, Департаменту поліції та прикордонної
охорони Естонії та новоствореної Національної поліції України. Таке
співпадання пов’язано з тим, що Україна, як і Латвія, Литва, Естонія входила
до складу СРСР, в єдину систему Міністерства внутрішніх справ СРСР.
Порівняльно-правове дослідження діяльності МВС Латвії, Литви, Естонії,
їхніх органів поліції та МВС України та Національної поліції дає можливість
знайти і ті елементи, що їх відрізняють. Отримані результати дають
можливість здійснити порівняльний аналіз за місцем органів поліції в
загальній системі органів державної влади та управління, законодавчому
забезпеченні

професійної

діяльності,

метою,

завданням,

функціями,

організаційними структурами. Загальне співставлення надає визначити ті
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елементи реформаторської діяльності, які можливо використати, враховуючи
при цьому традиції та власний досвід побудови органів внутрішніх справ.
15. Дисертант прийшов до висновку, враховуючи аналіз правових та
організаційних засад діяльності поліцейських органів Латвії, Литви та
Естонії,

щодо

можливості

сформулювати

пропозиції,

які

можливо

використати в ході реформування Міністерства внутрішніх справ України та
розбудови Національної поліції України. До таких пропозицій належать:
- розробка та прийняття Закону України «Про Міністерство внутрішніх справ
України» (за аналогом Законів України «Про прокуратури», «Про СБУ»,
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в якому чітко визначити мету,
завдання та функції МВС України. Автор вважає помилковим покладення на
Міністерство функцій охорони кордону, враховуючи розмір території
України та протяжність державного кордону. Виходячи з цього, необхідно
звузити діяльність Міністерства, залишити за ним стратегічне планування,
матеріально-технічне,

інформаційне,

кадрове,

фінансове

забезпечення

правоохоронної діяльності;
- провести розмежування завдань і функцій Міністерства внутрішніх справ
України з Національною поліцією України, на законодавчому рівні
заборонити втручання Міністерства в професійну діяльність поліції,
пов’язаною

з

безпосереднім

забезпеченням

громадського

порядку,

громадської безпеки, профілактикою та протидією правопорушенням, і в
першу чергу, злочинності;
- визначити структурну побудову Міністерства внутрішніх справ, суттєво
зменшити кількість штатних посад, залишити за ним лише штабні підрозділи,
підрозділи, що формують кадрову політику, підрозділи

матеріально-

технічного та інформаційного забезпечення, звільнивши поліцію від
обов’язків самостійно вирішувати питання матеріально-технічного та
інформаційного забезпечення, зосередившись на виконання професійних
функцій;
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- продовжити роботи над удосконалення Закону України «Про Національну
поліцію», уточними завдання та функції поліції, вирішити про перебування в
с структурі поліції підрозділів, що відповідають за протидію організованої
злочинності, економічної злочинності, надати можливість самостійно
здійснювати оперативно-розшукову діяльність, в тому числі, в частині
протиправної діяльності працівників інших правоохоронних і спеціальних
органів, судів та прокуратури;
- повністю змінити кадрову політику при відборі кандидатів на службу в
поліцію, розробити нормативно-правові документи, в яких чітко визначити
критерії підбору кандидатів на службу в поліцію, застосовувати виключно
конкурсний відбір при призначенні нових поліцейських в патрульну службу,
при призначенні на певні посади здійснювати жорстку перевірку (морального
та матеріального стану, освіти, культури, результатів попередньої служби,
думка громад скости, оперативна інформація, зв’язки) цих осіб з метою
недопущення до служби в поліції осіб, що раніше порушували закон,
службову дисципліну, вчиняли корупційні діяння;
- змінити систему підготовки кадрів, враховуючи місце та профіль служби
кандидата на посаду в поліцію, рекомендувати на вступ в учбові заклади
поліції осіб з високим рівнем правосвідомості, культури, професійної
підготовки, життєвого досвіду, оскільки лише такі особи зможуть в повному
обсязі реалізувати функції держави в сфері внутрішньої безпеки. Особи, яка
претендують на заняття посад молодшого складу поліції, проходять
відповідну підготовку в учбових закладах поліції. Особи, що претендують на
зайняття посад середнього та вищого складу поліції проходять навчання у
вищих навчальних закладах відповідного профілю. Підготовка офіцерів
вищого складу поліції проходить у спеціальних навчальних закладах
(наприклад, Академії МВС) за спеціальностями «Організація управління»;
- здійснити розробку спеціальної програми, направленої на зміну психології
поліцейської

служби,

переорієнтації

«каральний»

характер

на

діяльність,

діяльності
яка

поліції,

реалізує

що

задачу

носить
надання
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«правоохоронних

послуг»

населенню

та

суспільству,

впровадити

європейську модель несення служби – «community policing», розробити
додаткові заходи укріплення законності та дисципліни, посилити роботу в
напрямку викорінення корупції в поліцейському середовищі.
В 2014 році Українська держава та українське суспільство отримало
унікальний шанс здійснити глобальні реформи в сфері економіки, політики,
суспільного життя, в тому числі, в сфері внутрішньої безпеки. Наявність
громадської підтримки таких реформ, жертви, що були покладені на вівтар
незалежності, дають впевненість в тому, що такі реформу розпочнуться і
будуть успішними. Єдиною умовою для успішного проведення таких реформ
є політична воля керівництва держави, бажання подолати корупцію і
супротив тих політичних і олігархічних кіл, які продовжують впливати на
життя суспільства. Будь-яка держава, в тому числі, Україна потребує в
існуванні

наближеної

до

народу

та

суспільства,

не

корумпованої,

справедливої та професійної національної поліції, яка б захищала права та
свободи

українського

народу,

ефективно

протидіяла

порушенням

громадського порядку, забезпечувала громадську безпеку та протидію
правопорушенням. Надійна захищеність суспільства від

корупції та

злочинності є запорукою створення умов для розвитку економіки, а значить
добробуту народу. Ефективне проведення реформ Міністерства внутрішніх
справ та розбудова Національної поліції пов’язано з визначенням існуючої
проблеми, розроблення через законодавчу діяльність нормативно-правової
бази , що врегульовує всі сторони діяльності поліції, визначає її структуру з
врахуванням виключно інтересів українського народу при використанні
міжнародного досвіду реформування органів поліції в тому числі, досвіду
Латвійської,

Литовської

Європейського Союзу.

та

Естонської

Республік,

які

є

членами
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