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справ

Союзу

Радянських

ВСТУП
За двадцять п’ять років незалежності України стало очевидним, що ті
реформи, на які сподівалося суспільство, проведені не були. Не викликає
сумніву, що проведення реформ в сфері економіки, гуманітарній сфері
неможливо без подолання корупції, створення правоохоронної та судової
системи, які б діяли не у власних інтересах, а в інтересах суспільства,
забезпечення належного правопорядку та безпеки в суспільному житті. На
думку керівництва держави першою реформую, яка розпочалася в Україні, є
реформа органів внутрішніх справ, що пов’язана із створенням Національної
поліції України, яка прийшла на зміну міліції України, що була складовою
частиною Міністерства внутрішніх справ України.
На момент підготовки дисертаційного дослідження патрульна поліція
розпочала свою діяльність в містах Києві, Львові, Одесі та інших обласних
центрах. Але необхідно розуміти, що патрульна поліція є лише окремим
ланцюгом всієї системи органів внутрішніх справ і що попереду основна
робота по реформуванню, а можливо створенню основних частин поліції, а
саме,

підрозділів,

проводять

що

досудове

здійснюють

оперативно-розшукову

розслідування,

забезпечують

діяльність,

профілактику

правопорушень.
В зв’язку із створенням нового центрального органу виконавчої влади
постало питання щодо визначення мети та основних завдань Національної
поліції, її функцій, структурної побудови та місця в системі правоохоронних
органів та органів, що діють в сфері внутрішньої безпеки.
Керівництвом держави за основу організації діяльності в сфері
внутрішньої безпеки обрано досвід Грузії, про що свідчить запрошення до
України грузинських фахівців, які працювали раніше в правоохоронній
системі Грузії, в зв’язку з чим організація та діяльність саме поліції Грузії
покладено в основу дисертаційного дослідження.

При використання досвіду тої чи іншої держави в наших сучасних
умовах необхідно чітко розуміти можливі наслідки його використання, а
саме, чи отримуємо ми той результат, який чекає суспільство: створення
ефективно діючого в інтересах всього суспільства, а не окремих його груп чи
осіб, механізму, вільного від корупції та свавілля, обличчя якого не зміниться
при будь-якій зміни влади.
Актуальність теми дослідження З моменту розвалу Радянського
Союзу замість створення демократичного суспільства, соціальної та правової
держави, ми отримали державу, де панує корупція, де державні, в тому числі
правоохоронні

органи,

діють

не

в

інтересах

кожного

пересічного

громадянина, а в інтересах політичних груп, що знаходяться у владі, або
олігархічних груп. Правоохоронні органи діють вкрай неефективно, нездатні
до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, втратили
отриманий десятиліттями досвід розкриття та розслідування злочинів,
проявляють

вибірковість

при

наданні

своїх

специфічних

«послуг»

населенню.
Як показує статистика, правовий стан в державі залишається вкрай
незадовільним та напруженим, розкрадання державного майна та бюджетних
коштів носить масовий характер, свавілля чиновників знищує будь-яку
ініціативу

в

сфері

економічної

діяльності,

правові

інститути

використовуються в боротьбі з конкурентами особами, які спираються на
адміністративний ресурс.
Зміна влади після усунення з поста президента України Януковича В.Ф.
не призвела до приходу до влади людей, для яких інтереси народу та держави
є вищими ніж власні, особисті, бізнесові інтереси. В цій ситуацію
реформування

органів

внутрішніх

справ

і

діяльність

новоствореної

Національної поліції стикається з системною протидією з боку різних
політичних та олігархічних груп. Необхідно зрозуміти, яким чином поліція
Грузії змогла відкинути корупційну складову і ефективно працювати в
інтересах всього населення Грузії, а не її провладних структур.

Діяльність поліції різних країн вивчалась як радянськими вченими, так і
вченими незалежної України. Ці дослідження носили більш пізнавальний
характер, ніж прикладний. Ми вели мову про необхідність вивчення досвіду
поліції для реформування нашої правоохоронної структуру. Але тільки зараз,
в умовах гострої соціальної кризи, в умовах фактичного ведення війни на
Донбасі та окупації Криму, напряму постало питання про необхідність
реформ, без яких ставиться під загрозу саме існування незалежної
української держави.
Особливо важливим для здійснення реформ є питання взаємовідносин
поліції з населенням та державою. Враховуючи, що демократичні країни
світу розглядають поліцейську діяльність як один з видів послуг, що
надаються населенню і суспільству, є актуальним для нас механізм зміни
мислення працівників поліції, перехід від розуміння поліцейської діяльності
як каральної діяльності до розуміння цієї діяльності як діяльності щодо
надання допомоги суспільству і населенню в подоланні такого негативного
явища як злочинність. Дуже важливо розуміти, що можна ставити стратегічні
завдання перед поліцією, але до тих пір, поки кожний громадянин країни не
відчує, що поліція захищає і його окремо, її діяльність не буде ефективною.
Діяльність поліції різних держав, у тому числі й адміністративна, до
початку 90-х років активно висвітлювали радянські вчені-юристи: Я.М.
Бельсон, В.М. Гиленсен, А.В. Губанов, Б.С. Крилов, Г.І. Мачковський, Е.Г.
Юмашева та ін. Водночас у більшості публікацій того часу акцентовано
увагу на негативних аспектах діяльності поліції. Зникнення «залізної завіси»
створило умови для об’єктивного дослідження цієї діяльності, порівняльного
аналізу вітчизняного досвіду з досягненнями інших країн світу щодо
забезпечення правопорядку.
У працях В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, В.Т. Білоуса,
Ю.П. Битяка,

А.С. Васильєва,

І.П. Голосніченка,

Ю.В. Іщенка,

Р.А. Калюжного,

А.М. Колодія,

Я.Ю. Кондратьєва,

Є.В. Додіна,

А.П. Клюшніченка,
С.Ф. Константінова,

В.В. Зуя,

В.К. Колпакова,
О.В. Копана,

В.В. Копєйчикова,

О.П. Коренєва,

М.В. Корнієнка,

О.В. Кузьменко,

В.І. Курила, С.Л. Лисенка, М.В. Лошицького, Н.П. Матюхіної, Н.Р. Нижник,
В.П. Пєткова, В.І. Олефіра, В.М. Плішкіна, П.М. Рабіновича, Ю.І. Римаренка,
О.Ф. Скакун,

М.Ф. Стахурського,

В.Д. Сущенка,

Ф.Д. Фіночка,

В.К. Шкарупи, Х.П. Ярмакі, О.Н. Ярмиша та багатьох інших учених у галузі
адміністративного права аналізуються проблеми становлення та розвитку
державного управління, визначаються його сутність і система, особливості
його здійснення в окремих сферах і галузях, у тому числі у сфері внутрішніх
справ.
Українські фахівці в галузі адміністративного права, безумовно,
досліджували проблеми управління в сфері внутрішньої безпеки, внутрішніх
справ. Але, на нашу думку, суспільство не сприйняло практичних
рекомендацій щодо докорінної зміни в системі державного управління, в
тому числі, в сфері внутрішніх справ.
Представляється важливим дослідження діяльності поліції Грузії,
враховуючи той факт, що грузинськими реформаторами при всіх «за» та
«проти» було досягнуто реальних результатів в докорінній зміні психології
працівників поліції, викорінення з поліції духу корупції, реального
збільшення довіри суспільства та населення до поліцейських, і в сукупності з
реальним технічним, кадровим і правовим переоснащенням поліції, отримано
як результат реальну ефективність її діяльності.
Зміна обліку поліції Грузії, велика довіра населення до своєї поліції,
бажання молоді піти на службу в поліцію, подолання корупції в рядах
поліцейських, технічне переоснащення поліції і реальна, а не показова
ефективність діяльності поліції Грузії, практичне втілення в сучасній Україні
її досвіду, свідчить про необхідність детального дослідження історії
створення поліції Грузії та її діяльності для використання в реформуванні
всієї правоохоронної системи України, і в першу чергу, органів внутрішніх
справ та Національної поліції України. Таким чином, дослідження діяльності
грузинської поліції Грузії має в сучасній України суто практичне значення.

В науковому аспекті дослідження проблем створення та діяльності
грузинської поліції пов’язано з аналізом, в першу чергу, адміністративної
діяльності поліції. В цьому плані є важливим розуміння, на якій правові
основі побудована діяльність поліції, відмінність правового регулювання
поліцейської діяльності в Грузії від правової регламентації правоохоронної
діяльності

в

України.

Зазначене

питання

побудовано

на

вивченні

конституційних основ правоохоронної діяльності, регламентації її в законах
та підзаконних актах, у визначені ролі Міністерства внутрішніх справ та
поліції в підготовці окремих нормативно-правових актах, що регламентують
поліцейську діяльність.
Вивчення діяльності грузинської поліції не може бути самоціллю, а
безпосередньо

пов’язано

із

зіставленням

та

порівняльним

аналізом

нормативно-правових актів, що регламентують діяльність грузинської та
української поліції, порівняльним аналізом їхньої організаційно-структурної
побудови та всієї діяльності в цілому.
Неодноразово наголошувалося всіма дослідниками на тому, що не
може бути автоматичним бездумним перенесенням досвіду будь-якої
держави, і в тому числі, Грузії на український ґрунт. Слід враховувати
відмінності в масштабах територій, населення, історичні розбіжності і, що
дуже важливо, в ментальності та традиціях двох народів. Вже ні у кого не
має сумніву в тому, що не можна будь-яким чином відкидати позитивний
досвід інших країн, в тому числі, в сфері внутрішніх справ. Наміри створити
своє, щось особливе в цій сфері позитивних наслідків не дало. В світі існують
загальні тенденції, які апробовані десятиліттями і які, діючи розумно,
можливо використати при здійсненні власних реформ.
Проведене опитування діючих працівників поліції та колишніх
працівників міліції свідчить про повну підтримку ідеї реформування органів
внутрішніх справ. Викладене, на думку автора, обумовлює актуальність
обраної теми дисертаційного дослідження, його зміст та структуру.

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.
Мета

і

завдання

дослідження.

При

здійсненні

дослідження

дисертантом була поставлена перед собою наступну основну мету, а саме,
дослідження характеру реформ, що були здійсненні в системі органів
внутрішніх справ Грузії, організаційно-правові засади діяльності поліції
Грузії, що замінила в сфері внутрішньої безпеки підрозділи міліції Грузії, і на
базі отриманих результатів підготувати пропозиції, що надають можливість
провести глибоке всебічне, а не косметичне реформування правоохоронної
системи, створення дійсно ефективної Національної поліції України.
Поставлена мета зумовила вирішення таких завдань:
-

дослідити історичні причини створення поліції Грузії, місця та її

ролі в системі органів державної та виконавчої влади і суспільному житті;
-

визначити та проаналізувати чинне законодавство Грузії, яке

регламентує правове забезпечення внутрішньої безпеки і на базі яких
функціонує поліція Грузії;
-

здійснити

аналіз

визначеної

мети,

завдань

та

функцій

Міністерства внутрішніх справ та поліції Грузії, як складової частини МВС
Грузії;

-

надати

характеристику

та

виокремити

особливості

адміністративної діяльності поліції Грузії;
-

дослідити новостворену організаційну структуру поліції Грузії,

як складової частини МВС Грузії;
-

надати характеристику основних напрямів відбору поліцейських

кадрів, особливості роботи з персоналом в поліції Грузії;
-

здійснити аналіз основних напрямів подолання корупції в лавах

поліції Грузії, особливості діяльності поліції в галузі забезпечення законності
і дисципліни поліцейських;
-

надати об’єктивну оцінку результатів діяльності поліції Грузії, в

тому числі, щодо організації охорони громадського порядку, забезпечення
громадської безпеки, боротьбі та профілактики правопорушень, в першу
чергу, злочинності;
-

на основі здійснених досліджень діяльності поліції Грузії,

підготувати науково обґрунтовані пропозиції та необхідні рекомендації,
направлені на реалізацію завдань держави Україна по створенню ефективної
Національної поліції України, яка буде вільною від корупції, політичного та
олігархічного впливу та мати реальну підтримку та повагу в українському
суспільстві.
Об’єкт дослідження - суспільні відносини, що мають місце у зв’язку з
правовим регулюванням створенням, організації та діяльності поліції Грузії,
що є складовою частиною загальної системи МВС Грузії.
Предмет дослідження – організаційно-правові засади створення та
діяльності поліції Грузії, на підставі аналізу яких формулюються пропозиції
по реалізації планів глобального реформування органів внутрішніх справ та
створення ефективно діючої Національної поліції України, яка прийшла на
зміну міліції України.
Методи дослідження. Відповідно до мети та завдань дисертаційного
дослідження використано відому сукупність методів наукового пізнання. В
першу чергу, дисертантом використано загальнонауковий діалектичний

метод, що відкриває можливості досліджувати ту чи іншу проблему в єдності
її соціального змісту і юридичної форми. Зазначений метод надає також
можливість здійснити системний аналіз правової регламентації у галузі, що
становить предмет дослідження, надати рекомендації та визначити прогноз
щодо можливості реальної зміни в системі діяльності органів внутрішніх
справ, використовуючи можливості Міністерства внутрішніх справ України
та новоствореної Національної поліції України (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1).
Системно-структурний

метод

застосовувався

дисертантом

під

час

дослідження діяльності поліції Грузії, в першу чергу, у контексті
адміністративно-юрисдикційної

діяльності,

взаємозв’язку

з

діяльністю

органів державної влади, органів виконавчої влади та суспільством в цілому,
дослідження нормативно-правової та аналітичної бази цієї діяльності
(підрозділи 1.3, 2.2, 2.3, 3.1). Використаний дисертантом порівняльноправовий метод дослідження дає можливість підготувати пропозиції щодо
удосконалення українського законодавства, в тому числі, в тій частині, що
стосується забезпечення внутрішньої безпеки та діяльності Національної
поліції України (підрозділи 1.3, 2.3, 3.3). Формально-логічний метод
дослідження забезпечує можливість визначити зміст правових норм, на яких
базується управлінська діяльність в правоохоронній сфері, та окремі
елементи управління цією сферою (підрозділи 1.2, 2.1, 2.3).
Соціологічний

та

статистичний

методи

використані

з

метою

узагальнення існуючої правової практики, що також надало можливість
проаналізувати емпіричну інформацію, що відповідає темі дисертації
(підрозділи 1.3, 2.3, 3.3). Історично - правовий метод дослідження був
використаний дисертантом для вивчення причин створення поліції Грузії, її
подальшого становлення та розвитку, еволюції нормативно-правового
забезпечення діяльності грузинської поліції як частини Міністерства
внутрішніх справ Грузії, в тому числі, стосовно мети, завдань, функцій та їх
організаційної структури (підрозділи 1.1, 1.2).

Емпіричну базу дисертаційного дослідження складають аналітичні та
статистичні матеріали, які безпосередньо стосуються діяльності поліції
Грузії, узагальнення практичної діяльності грузинської поліції, праці
вітчизняних та іноземних спеціалістів, в першу чергу, грузинських, політикоправова публіцистика, довідкові видання, матеріали, що отримані при
особистому спілкування з представниками грузинської поліції, а також
матеріали, отримані дисертантом за результатами експертного опитування
працівників органів внутрішніх справ та поліції України, які пов’язані з
проблемами, що зачеплені в дисертаційному дослідженні.
Поставлені дисертантом завдання визначили необхідність залучити до
участі в опитуванні як «експертів» близько 500 працівників органів
внутрішніх справ та поліції України.
Наукова новизна одержаних результатів зумовлена актуальністю
теми дисертації, її змістом та результатами, що були отримані в ході
дослідження.
В зазначеній роботі в перше у вітчизняній юридичній літературі
здійснено комплексне дослідження організаційно-правової та структурної
побудови поліції Грузії, чий досвід був взятий за основу при створенні
Національної поліції України. Дисертант, здійснивши аналіз цієї діяльності,
критично оцінюючи її наслідки, позитивні та негативні сторони цієї
діяльності, заповнює прогалини в існуючих знаннях щодо функціонування
органів поліції іноземних держав, в даному випадку, поліції Грузії.
Наукова новизна роботи одночасно визначається новою постановкою
проблеми шляхів реформування системи органів, що здійснюють свою
діяльність в сфері внутрішньої безпеки, визначення нових напрямків
розвитку правовідносин у галузі правопорядку. Дисертаційне дослідження
надало можливість сформулювати ряд положень, що відповідають критеріям
наукової новизни, що мають як теоретичне, так і практичне значення для
реформування всієї правоохоронної системи незалежної України. Зокрема:
вперше:

-

дисертантом здійснено дослідження організаційно – правових

засад діяльності поліції Грузії;
-

визначено історичні корні та необхідність створення замість

міліції поліції Грузії, її місце та роль в грузинському суспільстві, в системі
органів Міністерства внутрішніх справ та в системі органів державної влади
в цілому;
-

визначено мету діяльності, завдання, функції поліції Грузії, її

організаційну структуру, нормативно-правову базу, на якій основується її
діяльність, роль окремих підрозділів поліції, правові основи служби в поліції;
-

проаналізовано заходи та методи подолання корупції, порушень

законності в поліцейському середовищі, і як результат, діяльність поліції
щодо забезпечення конституційних прав та свобод громадин Грузії;
-

проаналізовано діяльність поліції Грузії в галузі забезпечення

громадського порядку та громадської безпеки, профілактики та боротьби з
правопорушеннями і в першу чергу, зі злочинністю, зміст, форми, види і
методи адміністративної діяльності поліції Грузії;
-

визначено стан взаємовідносин населення, суспільства з органами

поліції Грузії, наявні організаційні форми взаємодії поліції та населення,
форми участі населення в охоронні громадського порядку та боротьбі зі
злочинністю;
удосконалено:
-

теоретичні засади щодо визначення та розподілення функцій та

компетенції Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ
України на основі проведеного порівняльного аналізу з поліцією Грузії та
Міністерством внутрішніх справ Грузії;
-

підходи до реформування органів внутрішніх справ України та

створення Національної поліції України при використанні придатного для
України досвіду створення поліції Грузії;
дістало подальшого розвитку:

- розробка пропозицій щодо удосконалення сучасного вітчизняного
законодавства, що регулює діяльність Міністерства внутрішніх справ
України та Національної поліції України, розмежування мети, завдань,
функцій, а також структури зазначених центральних органів виконавчої
влади в сфері внутрішньої безпеки;
- розробка пропозицій щодо створення належного матеріальнотехнічного забезпечення та наукового забезпечення діяльності органів
поліції;
- дослідження, пов’язані з організацією роботи щодо подолання
корупції в правоохоронних органах, укріплення дисципліни та законності в
рядах

поліції,

в

тому

числі,

шляхом

застосування

дисциплінарної

відповідальності;
- дослідження проблем нормативно-правового забезпечення кадрової
роботи, створення належних умов праці та відпочинку особового складу
поліції, їх соціального захисту та захисту від свавілля керівництва.
Практичне значення одержаних результатів. На думку дисертанта,
дисертаційне дослідження, враховуючи сучасний стан проведення реформ в
України, в тому числі, реформи правоохоронної діяльності, має значне
теоретичне та практичне значення. Окремі положення дисертаційного
дослідження використані у:
правотворчості – проведені дослідження надали можливість надати
пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України в напрямку
уточнення

завдань

та

функцій

Міністерства

внутрішніх

справ

та

Національної поліції України, особливо в сфері адміністративної діяльності
української поліції (Довідка від 25 травня 2016 року);
науково – дослідній сфері – пропозиції, що сформульовані в результаті
здійснення дослідження, надають можливість здійснити нові кроки в справі
реформування

правоохоронної

системи

України,

створення

дійсно

ефективно працюючої в інтересах всього суспільства Національної поліції
України, враховуючи позитивні елементи, що виявлені дослідником в роботі

поліції Грузії, як однієї з найважливіших та багаточисельних частин
Міністерства внутрішніх справ Грузії;
сфері правозастосування – елементи позитивного характеру в досвіді
грузинської поліції запропоновані автором для створення ефективно діючих
практичних підрозділів поліції України (Акт впровадження результатів
дисертаційного дослідження від 20 травня 2016 року);
навчальному процесі – положення, рекомендації автора дисертаційного
дослідження використовуються при вивчені учбових дисциплін, таких як
«Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Адміністративна
відповідальність», «Судові та правоохоронні органи» (Акт впровадження
результатів дисертаційного дослідження від 17 травня 2016 року).
Особистий внесок здобувача в одержані наукових результатів, що
знайшли своє відображення у дослідження, пов'язаний з тим, що це
дослідження виконано здобувачем особисто та самостійно з використанням
досягнень науки адміністративного права та інформації, 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 7 публікаціях: 5 з яких – у фахових

виданнях (1 – в закордонному), та в 2 тезах до міжнародних та науково –
практичних конференцій.

РОЗДІЛ 1
Конституційні засади забезпечення правопорядку в Грузії та місце МВС
Грузії в системі органів державної влади та управління
1.1.

Система державних органів Грузії, що наділенні повноваженнями
в сфері внутрішніх справ
Україна знаходиться в стані глибокої кризи, пов’язаної з наявністю

зовнішньої агресії, політичними, економічними та соціальними проблемами,
що

залишилися

не

вирішеними

протягом

25

років

незалежності.

Керівництвом країни проголошений курс на здійснення докорінного
реформування всього суспільного життя. На думку сучасних українських
політиків, основною метою цих реформ є створення належних умов
існування суспільства, коли кожному жителю України буде комфортно
відчувати себе в нашій державі. Є очевидним, що «без проведення
інституційних реформ неможливо досягти успіху ні в економічних, ні в
гуманітарних, ні в будь-яких інших галузевих реформах» [1]. Як зазначає
колишній міністр фінансів Польщі Лешек Бальцерович, «реформи в Україні
потрібно продовжувати, навіть якщо вони непопулярні» [2].
Є очевидним, що реформи давно назріли і в правоохоронній сфері, в
тому числі, в сфері внутрішніх справ, так як захист громадського порядку,
забезпечення громадської безпеки та протидія правопорушенням, які є
одними

з

найважливіших

політичними,

економічними,

завдань

держави,

культурними,

нарівні
є

із

запорукою

завданнями
існування

незалежної, правової, соціальної держави, як це проголошено Конституцію
України [3, С. 3-6].
Захист суверенності та створення стабільності в державі неможливо без
забезпечення внутрішньої безпеки, як частини національної безпеки. Перший
крок на шляху до реформування всієї системи правоохоронних, спеціальних,
прокурорських, судових

органів вже зроблений з прийняттям Закону

України «Про Національну поліцію» [4]. Ми нарешті відмовилися від
радянської форми правоохоронної організації під назвою «міліція» і
перейшли до загальносвітової форми здійснення правоохоронної діяльності
органами поліції. «Метою державної політики в правоохоронній сфері, як
зазначають провідники цих реформ, - має стати коригування завдань і
функцій

правоохоронних

органів,

запровадження

нових

принципів

проходження служби, нових критеріїв оцінки роботи правоохоронців для
підвищення рівня захисту прав і свобод людини, а також інтересів
суспільства і держави від протиправних посягань» [5].
На жаль, реформи в сфері внутрішніх справ в Україні розпочалися
занадто пізно, що призвело до повного ураження корупцією всього механізму
держави, і, в тому числі, правоохоронні органи. Сформувалися політичні
сили та олігархічні групи, які не бажали здійснення будь-яких перетворень в
суспільстві, що посягали на їх права та привілеї, можливість безсоромно
грабувати державу та свій власний народ.
Перед сучасним керівництвом української держави постало завдання
про те, що розвиток незалежної української держави є неможливим в
подальшому без проведення глобальних, всеохоплюючих реформ у всіх
сферах суспільного життя. Одночасно виникло питання щодо напрямку
реформування правоохоронної системи: або взяти за основу іноземний
досвід, враховуючи власний досвід, національні традиції і тенденції розвитку
правоохоронної діяльності, або створювати власну модель

поліцейської

діяльності. Протягом десятиліть над питанням реформування органів
внутрішніх справ працювали вітчизняні вчені та практики. Є очевидним, що
реформування всієї системи правоохоронних органів, в тому числі, органів
внутрішніх справ, передбачає поєднання вітчизняної та іноземної науки і
практики з досягненнями науково-технічного прогресу. Удосконалення
управління в органах внутрішніх справ тісно пов’язане із досягненнями
зарубіжної поліцейської науки та практики [6, c. 7 - 8].

Таким чином, вибір був зроблений в напрямку використання досвіду
інших країн, які вже пройшли шлях реформування органів внутрішніх справ,
враховуючи загально європейські та загально світові тенденції розвитку
правоохоронної системи. При подальшому прийнятті рішення щодо того, а
саме досвід якої країни необхідно взяти за зразок, українське керівництво
прийняло рішення, що найбільш перспективним є американський досвід
створення та функціонування поліції, а на теренах колишнього Радянського
Союзу – досвід реформування органів внутрішніх справ, проведеного
грузинським керівництвом за часів президентства М. Саакашвілі.
Вибір щодо Грузії, на думку дисертанта, пов'язаний з тим, що Грузія,
як і Україна, входила до складу СРСР. На початок 90- х років, коли стався
розпад Радянського Союзу, завдання, функції та структура грузинської
республіканської міліції повністю співпадали із завданнями, функціями та
структурою української міліції. Протягом багатьох років Грузія, як і Україна,
в силу політичних та економічних причин не провела кардинальні реформи
державного управління, в тому числі, правоохоронної системи. Затягування з
реформами призвело, як і в українській державі, до розквіту корупції, що
паралізувала все суспільне життя. Приход до влади в Грузії нового молодого
керівництва і його перші кроки свідчили про наявність політичної волі
здійснити

перетворення

всього

суспільного

життя

країни.

Грузія,

сприйнявши досвід інших країн, в першу чергу американський, частково
європейський, побудови поліцейських сил, змогла дуже швидко здійснити
реформу в системі органів внутрішніх справ, яка за однозначною оцінкою
західних і навіть російських експертів, була успішною та ефективною [7], що
призвели до викорінення корупції в поліцейському середовище, значному
покращенню оперативної, криміногенної обстановки в державі, і що дуже
важливо, до суттєвого зростання довіри населення і суспільства до своєї
поліції і правоохоронної системи в цілому. Як результат цих перетворень,
була створена професійна та високо ефективна національна поліція [8].

Необхідно зазначити, що успішні реформи органів внутрішніх справ
були проведені також в колишніх радянських республіках Балтії (Латвія,
Литва, Естонія), які увійшли в Європейський Союз та НАТО. На відрізнення
від

грузинських

реформаторів,

проведення

реформ

в

Прибалтиці

здійснювалося протягом значного часу, в декілька етапів, в умовах достатньо
невисокого рівня корупції. При цьому слід наголосити на тому, що Латвія,
Литва та Естонії мали підтримку достатньо високого рівня з боку
різноманітних установ Європейського Союзу, чого була позбавлена Грузія.
Таким чином, для України більш важливим є, все ж таки, досвід Грузії,
враховуючи відсутність тісних зв’язків та економічну підтримку з боку
Європейського Союзу, високий рівень корупції в Україні та обмаль часу для
проведення кардинальних реформ, в зв’язку з збільшенням соціальної
напруги в суспільстві. Для України більш цікавим є досвід рішучих, можливо
надмірно жорстких, але швидких перетворень в правоохоронній сфері Грузії,
що позбавляє активних противників реформ створити умови спротиву
нововведенням, породжує довіру населення до влади, підтримку суспільства
у проведенні реформ, без чого успішні реформи в Україні не є можливими.
Дисертант вважає за необхідне наголосити на тих обставинах, що
проведення

будь-яких

реформ

пов’язано

з

розумінням

можливості

впровадження чужого досвіду на нашому українському ґрунті. Не можна не
погодитися з думкою про те, що «кожне суспільство має можливість
нормально розвиватися на базі тільки власної культури, своїх традицій і
звичаїв, поглядів та установок, ідеалів та цінностей», на що прямо вказував
спеціаліст в галузі теорії державного управління Атаманчук Г.В. [9, С. 18].
Аналіз дій грузинський реформаторів в сфері внутрішніх справ
свідчить, що перетворення в МВС Грузії пов’язані з рядом послідовних
заходів, хоча іноді висловлюється думка про те, що вони носили спонтанний,
не завжди продуманий характер. Ми вважаємо, що така думка є помилковою.
В першу чергу, для керівників «нової» Грузії після обрання Президентом
країни М. Саакашвілі не було таємницею, що проведення будь-яких реформ в

суспільстві повинні бути зрозумілими та підтримано більшістю населення
країни. В зв’язку з цим, було здійснено цілий комплекс заходів
інформаційного впливу, що носили масований характер і підтримували давно
вже існуючу в грузинському суспільстві думку про нагальну необхідність
провести глобальні перетворення не тільки в системі МВС, а також у всьому
суспільстві в цілому. Важливим є те, що в ході такої інформаційної компанії
у свідомість суспільства впроваджувалась ідея, що тільки молоді, освідченні
кадри, не пов’язані з корупційними колами, не заплямовані корупційними
діяннями можуть створити нову правоохоронну систему, як і нову, звільнену
від корупції Грузію. Нове керівництво Грузії було впевнено, що «старі»
кадри, навіть при наявності такого бажання, не здатні провести необхідні
реформи, так як вони повністю паралізовані корупцією і не зможуть
проявити рішучості в боротьбі з нею.
Одночасно, комплекс заходів, що мають інформаційний характер,
створював у молоді уявлення про престижність праці в новій поліції,
можливість чесно працювати на благо суспільства і одночасно отримувати
пристойну заробітну плату, що надасть можливість створювати належні
умови життя для себе та своїх рідних та близьких.
Окрім того, реформатори зрозуміли, що формування нового обличчя
Міністерства внутрішніх справ Грузії та грузинської поліції в умовах
тотальної корупції в країні можливо лише на конкурсній основі, з ретельним
жорстким відбором кандидатів, запровадженням інших підходів до навчання
та

підготовки

кадрів,

з

іншими

формами

матеріально-технічного

забезпечення правоохоронної діяльності. Для участі в реформуванні
необхідні були, в першу чергу, не тільки професіонали, а й управлінці –
менеджери високого рівня.
Для суттєвого підйому ефективності правоохоронної діяльності було
прийнято рішення про проведення модернізації, комп’ютеризації та
інформатизації всієї правоохоронної діяльності, запровадження електронного

обміну інформацією між центром, його підрозділами і підрозділами на
місцях.
В ході проведення дисертаційного дослідження автором були
проаналізовані нормативно-правові акти незалежної Грузії, в першу чергу,
Конституція Грузії, закони, прийняті Парламентом Грузії, інші нормативноправові акти, прийняті Президентом, урядом держави, а також Міністерством
внутрішніх справ Грузії, структурними підрозділами поліції Грузії, іншими
міністерствами та відомствами.
Окрім того, використані монографії, наукові статті, матеріали, що
опубліковані в засобах масової інформації Грузії, України, інших країн та
при особистому спілкуванні з працівниками правоохоронних органів Грузії.
Важливим

для

розуміння

подальшого

розвитку

української

правоохоронної системи в світлі використання іноземного досвіду, в даному
випадку, грузинського, є місце правоохоронних органів, в першу чергу,
Міністерства внутрішніх справ та грузинської поліції в системі державних
органів влади та їх роль в забезпеченні громадського порядку, громадської
безпеки та протидії правопорушенням, в першу чергу, злочинам, а також
роль державних інститутів в сфері внутрішніх справ. Є зрозумілим, що
правоохоронні органи діють в загальній системі органів держави, кожний з
котрих має своє завдання в сфері внутрішніх справ.
Є аксіомою як для українських, так і грузинських науковців і
практиків, поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову. Всі
вони складають механізм держави, тобто до механізму держави необхідно
віднести органи законодавчої, виконавчої і судової влади.
Провідні українські вчені, такі як Ю.А. Вєдєрніков, В.С. Греку, А.Ю.
Олійник, П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, М.В. Кравчук прийшли до висновку,
що «механізм держави - це система всіх державних організацій, які
здійснюють завдання та реалізують функції держави [10, С. 55; 11, С. 47; 12,
С. 58; 13, С. 94; 14, С. 64; 15, С.113; 9, С. 157]. Аналогічну позицію займають
Зайчук О.В., Оніщенко Н.М., які вважають, що «механізм держави – це

система нормативно визначених взаємодіючих органів та організацій
держави, створених для реалізації її завдань і функцій та наділених
спеціальними повноваженнями у відповідній сфері» [16].
Не виключає сумнівів, що певну діяльність у сфері внутрішніх справ,
як в Україні, так і в Грузії, здійснюють усі елементи механізму держави,
натомість право відіграє визначальну роль, оскільки виступає «регулятором
відповідних відносин, закріплює певну систему цих відносин, регулює
основні управлінські відносини» [17, С. 33].
Розуміння взаємовідносин гілок влади необхідно для визначення
ієрархії органів, що тим чи іншим шляхом здійснюють свій вплив на сферу
внутрішніх справ та формують політику держави в цій сфері. Необхідно
зважувати на ті обставини, що Міністерство внутрішніх справ, а тим більше
поліція, не є самостійними гравцями в політичному житті суспільства, а лише
організаціями, хоча і важливими для всього суспільства, які реалізують
загальну політику держави через визначені для них завдання та функції.
Правоохоронні органи, в тому числі поліція, будуть діяти таким чином і в тих
межах, як визначено їм державою, панівним класом. Це означає, що не
можливо чекати будь-яких позитивних зрушень в діяльності правоохоронних
органів, якщо таких зрушень не відбувається в загальній системі державних
органів країни, тобто в механізмі держави, і коли особи, які здійснюють
керівництво цими органами не прийдуть до висновків щодо необхідності
реформування всього механізму держави, а не окремих його елементів.
Дослідження правової системи Грузії свідчить, як ми зможемо
побачити в подальшому, наближеність до правової системи України, а окремі
нормативно-правові

акти

напряму

нагадують

або

є

аналогічними

українським. Це пов’язано з тим, що наші держави протягом значного часу
входили до складу СРСР, де все законодавство було уніфіковано і однакові
суспільні відносити регулювались схожими нормативно-правовими актами,
що приймалися на парламентами союзних республік – Верховними Радами.

Не зважаючи на прихильність грузинського керівництва під проводом
Президента М. Саакашвілі до досвіду Сполучених Штатів Америки,
активного застосування, а тим більше панування англосаксонської системи
права в Грузії, практично, не відчувається. Зазначені обставини обов’язково
необхідно враховувати при аналізі правового регулювання суспільних
відносин у сфері внутрішніх справ Грузії, але не змішувати з американським
підходом до вирішення цих питань. Це означає, що керівництво Грузії ніяким
чином не намагалося сліпо копіювати досвід США, було вільним у своєму
виборі і лише використовували елементи американського досвіду, які могли
бути придатними для Грузії, що є ще однією причиною узагальнити досвід
цієї країни і при необхідності використати його.
Проведенні дисертантом дослідження свідчать про те, що джерелами
сучасного грузинського права є, в першу чергу, Конституція Грузії, як
Основний закон держави, Конституційні та інші закони, нормативно-правові
акти Президента Грузії, уряду Грузії та Прем’єр – міністра країни, підзаконні
акти міністерств та відомств, в тому числі, Міністерства внутрішніх справ та
поліції Грузії. Всі нормативно-правові акти повинні відповідати Конституції і
не можуть їй суперечити. Як джерела права можуть застосовуватися
міжнародно-правові документи, що не суперечать Конституції держави.
Наразі такі міжнародні договори та угоди мають пріоритетну юридичну силу
по відношенню до норм національного законодавства [18].
Зазначені обставини дають можливість стверджувати, що в України та
Грузії існують однакові за побудовою правові системи кодифікованого права,
що складаються з законів та підзаконних актів. В основу правової системи
обох держав покладено Конституцію, як Основний закон держави. Всі інші
нормативно-правові акти повинні відповідати Конституції і не суперечити їй.
В правових системах двох країн відсутній вплив англосаксонської моделі
права, що носить прецедентний характер. Зазначені обставини не тільки
спрощують дослідження нормативно-правової бази діяльності органів
внутрішніх справ та поліції Грузії, а дають можливість розуміти логіку

законотворчості при проведенні реформ в сфері внутрішніх справ. Така
єдність в організації правових систем має глибокі історичні корні, коли
науковці та законодавці обох держав сприймали загальні радянські методи
законотворення.
Грузинська Конституція прийнята 24 серпня 1995 року і з відповідними
змінами діє до теперішнього часу, як і Конституція України, яка прийнята в
1996 році. Натомість, проведені реформи не вимагали докорінного
перетворення Конституції Грузії, як Основного закону, що в теперішній час
вимагає сучасне українське суспільство. На нашу думку, це пов’язано з тим,
що територія і населення України значно більші, ніж в Грузії, а тому рівень
проблем та задач одночасно збільшується. Одночасно необхідно врахувати,
що відсутність реальних фінансових можливостей для вливання в
реформаторські проекти вимагають від українського суспільства деяких
інших політичних, економічних та гуманітарних рішень (наприклад, ідея
децентралізації), що неможливо без докорінних глобальних змін в
Конституції України.
Стаття 1 Конституції Грузії визначає Грузію (груз. -

акартвело) як

незалежну, єдину та неділиму державу. За формою політичного устрою
Грузія є демократичною республікою [19]. Грузія – це Євразійська держава
на південно-східному узбережжі Чорного моря, більша частина якої
розташована на Південному Кавказі, а менша – на Північному Кавказі. Вона
має спільні кордони на півночі з Росією, зі сходу – з Азербайджаном, з півдня
– Вірменією, на південному заході – з Туреччиною. Таке розташування у
проблемному регіоні не могло не бути враховано при формуванні зовнішньої
та внутрішньої політики, стратегії національної та внутрішньої безпеки, в
тому числі, в сфері внутрішніх справ [20].
До складу Грузії входять дев’ять регіонів – країв, а також дві автономні
республіки - Абхазька Автономна Республіка та Аджарська Автономна
Республіка, два міста державного підпорядкування – Тбілісі та Поті. На
середньому рівні створено 69 районів, на нижчому рівні – 55 міст, 50 селищ,

842 громад та 165 сіл. Чисельність населення за даними 2009 року складає
4385,4 осіб, 83,6 відсотка яких складають етнічні грузини [21]. Необхідно
звернути увагу на те, що фактична одноманітність національного складу
населення одночасно забезпечує наявність єдиних національних традицій,
підходів до вирішення того чи іншого питання при врахуванні інтересів
національних меншин, що суттєво відрізняє Грузію від України.
Для реалізації цілей побудови демократичного суспільства Радою
громадянської інтеграції та терпимості Адміністрації Президента Грузії 1
листопада 2008 року була прийнята Національна концепція толерантності та
громадянської інтеграції. Вона була розроблена у відповідності до
Європейської Рамочної Конвенції про Захист національних меншин
(ратифікована Парламентом Грузії в 2005 році). Її завданням є «створення
умов для побудови демократичного, консолідованого, основаного на
загальних цінностях громадянського суспільства, яке джерелом своєї
могутності

вважає

різноманіття,

і

кожного

громадянина

забезпечує

можливостями зберегти та розвинути власну ідентичність»[22, С. 3]. Таким
чином, об’єднання всіх верств населення, всіх етнічних груп суспільства, на
думку грузинських реформаторів є одним з базових принципів побудови
нової держави.
Багатонаціональний склад населення України, існуючий значний вплив
на традиції та культуру українського населення з боку інших країн, таких як
Російська Федерація, Польща, Угорщина, створюють додаткові проблеми у
проведенні реформ, так як ті чи інші національні групи по різному
сприймають їх проведення та можливі наслідки. Однак, на відрізнення від
грузинського керівництва, проблеми взаємовідносин громадян України
різних

національностей,

існування

та

життя

національних

меншин,

необхідність встановлення єдності громадян всіх національностей не стали
такими, що викликають серйозну увагу українського керівництва.
Повертаючись до діяльності органів законодавчої, виконавчої та
судової влади Грузії в сфері внутрішніх справ, необхідно зазначити, що

принцип розподілу влади законодавчо закріплений в ст. 5 Конституції Грузії,
відповідно до якої влада поділяється в державі на законодавчу, виконавчу і
судову владу, яка реалізується через різні державні органи, які стимулюють і
врівноважують одна одну в процесі виконання своїх функцій. Завдання і
функції держави у сфері внутрішніх справ реалізуються через діяльність
державних органів, серед яких необхідно назвати наступні:
- Парламент Грузії – орган законодавчої влади, діяльність якого
регламентується Конституцією Грузії та Конституційними законами;
- Президент Грузії – глава держави Грузія, повноваження якого
визначені Конституцією Грузії. Одночасно він є керівником виконавчої
влади, безпосереднім керівником силових міністерств, що входять до складу
уряду держави;
- Кабінет Міністрів Грузії (Уряд), міністерства та відомства – органи
виконавчої влади;
-

Конституційний Суд, Верховний Суд Грузії, суди загальної

юрисдикції – органи судової влади;
-

Прокуратура Грузії – наглядовий орган;

-

Палата контролю – контрольний орган держави;

-

Народний Захисник Грузії – уповноважений по правам людини;

-

органи місцевого самоврядування.

Враховуючи принцип поділу влади, кожна гілка влади повинна займати
своє місце в системі органів державної влади, що створює механізм держави.
Для нас більш важливою є роль того чи іншого органу в системі механізму
держави в галузі внутрішніх справ.
Вищим законодавчим та представницьким органом Грузії є Парламент
Грузії (груз. -

акартвелос парламенті), діяльність якого регламентується

Конституцією, Конституційними законами Грузії, а також Регламентом
Парламенту Грузії [23]. Як зазначено в ст. 4 Конституції Грузії, при
створенні належних умов та формуванні органів місцевого самоврядування,
Парламент повинен складатися з двох палат – Ради Республіки та Сенату.

Рада Республіки складається з депутатів, які обрані за пропорційною
системою виборів, натомість Сенат складається з депутаті від Абхазької та
Аджарської Автономних Республік та територіальних одиниць, а також з
п’яти сенаторів, призначених Президентом Грузії [24]. За Конституцією,
Парламент Грузії складається із 100 депутатів, які обрані за пропорційною
системою, та 50 депутатів, які обрані за мажоритарною системою на основі
загального, рівного, прямого виборчого права при тайному голосуванні [25].
Натомість, в теперішній час в зв’язку з політичною обстановкою в державі,
працює однопалатний парламент у складі 150 депутатів, в тому числі, 77
депутатів обрано з пропорційною системою і ще 73 депутати обрано за
мажоритарною системою. Членом Парламенту може бути лише громадянин
Грузії, який досяг 25 – річного віку, який має право обирати депутатів
Парламенту. Член Парламенту є представником всього населення країни, а
не окремих його частин. Він не може бути відізваний. Затримання, арешт
депутата Парламенту, обшук його житла, транспортного засобу, робочого
місця, особистий обшук члена Парламенту допускається лише за згодою
Парламенту. Депутат Парламенту користується правом звернення до Уряду,
керівникам міністерств та відомств, керівникам територіальних органів,
мерам міст

тощо із запитом, на який має право отримати відповідь.

Парламент здійснює законотворчу діяльність, в тому числі, ратифікує,
денонсує відміняє міжнародні договори та угоди, укладені за участю Грузії.
Право законодавчої ініціативи належить члену Парламенту, парламентським
фракціям, Президенту та уряду Грузії. Парламент визначає внутрішню та
зовнішню політику держави і через парламентські органи здійснює
парламентський контроль за діяльністю Уряду, міністерств, відомств тощо
[23].
В сфері внутрішніх справ Парламент здійснює свій вплив через свою
законотворчу

діяльність

регулювання

суспільних

відносин,

визначає

державні органи які діють в галузі правопорядку і регламентує порядок їх
діяльності, в тому числі, Міністерства внутрішніх справ та Національної

поліції Грузії. Через Парламент здійснюється розробка стратегії держави в
сфері внутрішніх справ, визначається мета та завдання щодо захисту прав та
свобод громадян, протидії правопорушенням, в першу чергу злочинам,
охороні громадського порядку та громадської безпеки, в чому проявляється
регулятивна функція Парламенту.
Парламент Грузії мав визначальну роль та приймав активну участь в
реформуванні всієї системи правоохоронної діяльності. Так, за ініціативою
Президента М. Саакашвілі, 24 липня 2004 року Парламент прийняв Закон
Грузії «Про організовану злочинність та рекет», в якому було сформульовані
поняття: «злодій в законі», «злодійський світ», «розборка» і передбачена
можливість арешту та засудження за участь у такому об’єднанні. Така особа,
навіть у випадках не вчинення злочинів, несе кримінальну відповідальність з
конфіскацією майна, що належить не тільки йому, а членам його сім’ї і
особам, які мають до нього відношення, якщо вони не надали докази
законності придбаного майна [26].
Закон виконувався самими жорсткими засобами. Всі керівники
регіональних управлінь поліції отримали наказ щодо ліквідації «злодіїв в
законі» і попереджені про звільнення, якщо протягом одного місяця в зоні
їхньої відповідальності залишиться хоча б один «злодій в законі». Як
результат такої політики, в Грузії було заарештовано 214 «злодіїв в законі»,
інші покинули Грузію. Зазначені дії призвели до суттєвого покращення
криміногенної обстановки в країні, а найголовніше, позбавили органи
державної влади, управління та судову систему, а також суспільство від
впливу та тиску «злочинних авторитетів».
Як зазначив Міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі, «ці
зміни були, в першу чергу, потрібні народу. Люди втомились від корупції,
яка проникла у всі сфери життя суспільства, від пригноблюючого панування
злодіїв в законі» [27].
Саме

Парламент

вирішує

питання

щодо

розміру

бюджетного

асигнування, що виділяється для потреб Міністерства внутрішніх справ та

поліції Грузії. Парламент вирішує також кадрові питання, пов’язані,
наприклад,

з

призначенням

Міністра

внутрішніх

справ,

керівника

Національної поліції, а також має повноваження в разі потреби ставити
питання про їхню відповідальність та звільнення перед Прем’єр – Міністром,
в чому проявляється установча функція Парламенту.
Законодавча ініціатива щодо питань правоохоронної діяльності, як
правило виходить від Уряду країни, який має право законодавчої ініціативи, і
безумовно, відіграє головну роль в підготовці проектів нормативно-правових
актів, в тому числі, в сфері внутрішніх справ. Окрім того, важливу роль в
законотворчості в цій галузі суспільного життя відіграє Міністерство
внутрішніх справ Грузії та його виконавчі органи, а також Міністерство
юстиції Грузії. Контрольна функція Парламенту в сфері внутрішніх
проявляється в здійсненні парламентського контролю за діяльністю як МВС
Грузії, так і Національної поліції Грузії.
Для

грузинської

держави

суттєве

значення

відіграє

інститут

Президента. Президент Грузіє, у відповідності зі ст. 69 Конституції Грузії, є
главою Грузинської держави [28]. Він є не тільки глава держави, а й особа
яка має особливий вплив на всі сфери життя Грузії, окрім того, його
повноваження свідчать про те, що він також є керівником виконавчої влади, в
зв’язку

з

тим,

що

безпосередньо

здійснює

керівництво

силовими

міністерствами. Повноваження Президента Грузії є достатньо широкими.
Президент Грузії обирається на основі загального, рівного, прямого
виборчого права при тайному голосуванні строком на 5 років. На посаду
Президент особа може бути обрана двічі. Президентом може бути обрано
громадянина Грузії, який досяг 35 – річного віку, який проживає в Грузії не
менше 15 років. Право висування кандидатури Президента мають політичні
об’єднання

або

ініціативні

групи.

Обраним

є

кандидат,

за

якого

проголосувало більше половини осіб, які приймали участь у виборах [28].
Президент направляє та здійснює внутрішню та зовнішню політику
держави, забезпечує єдність та цілісність країни, а також діяльність

державних органів, представляє Грузію у зовнішніх відносинах, є верховним
головнокомандувачем. Більш того, діяльність Президента може суттєво
впливати на права та свободі громадян. Так, за ст. 46 Конституції Грузії,
Президент має повноваження щодо обмеження прав та свобод громадян на
час надзвичайного стану та військового стану і протягом 48 годин внести
своє рішення на затвердження Парламенту. Президент, у випадках,
передбачених законом, має право розпуску Парламенту. Президент країни
має право збирати Уряд в разі особливої необхідності і, в такому разі, він
головує

на

засіданні

Уряду.

Рішення

прийнятті

під

головуванням

Президентам оформлюються актом Президента.
В сфері внутрішніх справ Президент Грузії, як вже зазначалося,
безпосередньо керує діяльністю силових міністерств. Він має право звільняти
з посади Міністра внутрішніх справ, керівника Національної поліції,
приймати відставку Міністра, дає згоду на подання в Парламент проекту
державного бюджету Грузії, в тому числі, в частині виділення коштів
Міністерству внутрішніх Грузії та органам поліції.

Президент підписує

закони, що прийняті Парламентом, видає укази та розпорядження, що
стосуються діяльності в сфері внутрішніх справ. Він уповноважений
присвоювати державні нагороди, найвищі спеціальні та військові звання
працівникам МВС та органам поліції Грузії. Президент має право
помилування засуджених. Він головує у Вищій Раді юстиції Грузії, призначає
та звільняє з посад суддів [28]. Окрім того, Президент Грузії надає
Парламенту

кандидатуру

для

призначення

на

посаду

Генерального

прокурора Грузії. Глава держави координує діяльність правоохоронних
органів, в тому числі, Міністерства внутрішніх справ та органів поліції
Грузії.
Відповідно до ст. 78 Конституції Грузії, виконавчу владу, реалізацію
внутрішньої

і

зовнішньої

політики

здійснює

уряд

Грузії,

який

є

відповідальним за свою діяльність перед Президентом і Парламентом країни
[28]. Уряд країни діє на підставі Конституції Грузії та закону. Він має

пріоритетне значення та повноваження щодо забезпечення територіальної
цілісності країни, її суверенітету, політичної, економічної незалежності
Грузії. Як зазначено в останній програмі уряду «Єдина Грузія без бідності»,
«основна мета уряду залишається незмінною. Це єдина Грузія без бідності».
Ще одним напрямком, як обіцяє уряд, «залишається боротьба з корупцією. С
урахуванням результатів реалізації антикорупційної с стратегії буде
здійснено її оновлення на основі рекомендацій відповідних міжнародних
організацій» [29]. Зазначене означає, що в Грузії залишилися дуже складні
проблеми, які вимагають термінового вирішення, навіть після проведення
реформ, які вважаються в Європі успішними.
В проведенні реформ в Грузії, як показує грузинській досвід, особливо
важливе місце займає подолання корупції. Уряд країни у вирішенні проблем
корупції, в першу чергу, постійно звірявся не тільки з власною оцінкою його
рівня, а й спирався на думки міжнародних організацій. Так, Премьєр –
міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі відмітив наступне: «Ми є одним з найменш
корумпованих урядів в світі. Ми на 11-му місці в світі. Це важливий
індикатор для нашої країни, нашого уряду. Ми будемо безпощадні до
корупції» [30]. Ці слова свідчать про те, що незважаючи на позитивні
результати боротьби з корупцією ця проблема не зникла і продовжує бути
актуальною для грузинського суспільства.
Для реформаторів в Україні важливою є та обставина, що навіть при
проведенні успішних реформ проблема профілактики та боротьби з
корупцією вимагає постійної уваги. Означене вимагає від українських
реформаторів більш уважно придивлятися до проведених в Грузії реформ, в
тому числі, в правоохоронній сфері та їх наслідків з метою уникнення
помилок, допущених в інших країнах при проведенні глобальних реформ,
щоб уникнути небезпеки отримання замість позитивних, негативних
результати при подолання корупції та інших негативних явищ, що існують в
українському суспільстві.

За Конституцією Грузії до складу Уряду Грузії входять Прем’єр –
міністр (голова Уряду) і міністри. До складу Уряду також може бути
включений державний міністр (державні міністри). Один із членів Уряду
призначається Премьєр - міністром як віце – Премьєр - міністр. Уряд має
право видавати постанови та розпорядження, що носять нормативноправовий характер, та правові акти індивідуальної дії, що підписуються
Премьєр – міністром (накази).
Міністерства

створюються

з

метою

забезпечення

державного

управління та реалізації державної політики в певних сферах державного та
суспільного життя. Міністерство очолює міністр. Повноваження міністра
обмежені самими рамками міністерства та наявними завданнями. Державний
міністр призначається у випадках виконання особливо важливих завдань, що
виникають при певних обставинах. Міністри, в тому числі, Міністр
внутрішніх справ Грузії,

призначаються Премьєр – міністром за

погодженням з Президентом. Він же призначає і звільняє з посади інших
посадових осіб. Це стосується і керівника Національної поліції Грузії. У
випадках, передбачених Конституцією, Премьєр – міністр може виконувати
обов’язки Президента держави. На цей час, його обов’язки виконує віце –
Премьєр – міністр [28].
Відставка Премьєр - міністра тягне відставку всіх інших членів уряду.
В зв’язку із відставкою Премьєр – міністра та інших членів уряду, Президент
у двохтижневий термін має подати парламенту кандидатури нових членів
уряду. Після прийняття присяги новим Президентом країни, уряд складає
свої повноваження і виконує свої обов’язки до призначення нового складу
уряду. Президент Грузії протягом 7 днів за результатами консультацій з
парламентськими фракціями пропонує Парламенту кандидатуру на посаду
Премьєр – міністра, а кандидат на цю посаду в 10 – денний термін за
узгодженням Президента пропонує кандидатури членів уряду, яких в 3 –
денний термін Президент представляє Парламенту для отримання вотуму
довіри. Парламент користується правом висловити недовіру уряду або його

програмі, що тягне безумовну відставку всього уряду. Таким чином,
необхідно відмітити важливі обставини, що також мають значення для
визначення керівників правоохоронних і спеціальних органів: всі керівники
міністерств, в тому числі, Міністерства внутрішніх справ є, в першу чергу,
політичними

фігурами,

що

призначаються

в

результаті

політичних

домовленостей парламентських фракцій.
У сфері внутрішніх справ Уряд Грузії, виходячи із завдань,
поставлених Парламентом і Президентом, формує політику діяльності
Міністерства внутрішніх справ і його виконавчих органів, в тому числі,
Національної поліції. Міністерство внутрішніх справ Грузії є конституційним
органом, який створений з метою реалізації державної політики в сфері
внутрішніх справ, і є відповідальним перед Парламентом і Президентом
країни, а Міністр – відповідальним також перед Премьєр – міністром Грузії.
Міністр внутрішніх справ самостійно керує міністерством і приймає
рішення по всіх питаннях, що входять до його компетенції. Конституцією
надано право, з метою реалізації повноважень Міністра внутрішніх справ,
видавати накази. Він не має право займатися будь-якою іншою діяльністю,
крім партійної, йому заборонено створювати підприємства, здійснювати
підприємницьку діяльність, отримувати прибутки та заробітну плату за будьяку іншу роботу або діяльність, за виключенням наукової, педагогічної,
творчої діяльності. Він має право за власною ініціативою подати у відставку.
Таким чином, посада Міністра внутрішніх справ є посадою суто
політичною, і це пов’язано з тим, що Міністр є членом відповідної партії, яка
входить до парламенту, і реалізує завдання, що поставлені перед ним
керівництвом держави. Належність Міністра до певної політичної сили
вимагає одночасно наявність в Міністерстві осіб, що мають високі
професійні якості та професійний досвід, і які мають можливість реалізувати
завдання, поставлені перед ними, в свою чергу, Міністром. Дуже важливим є
те, що в результаті проведення всебічних реформ, в тому числі, в сфері
внутрішніх справ, створена система, коли при будь-якій зміні персоналій на

посаді Міністра внутрішніх справ, як в першу чергу політичних фігур,
залишається незмінним курс самого Міністерства на захист демократії, прав і
свобод громадян.
Третя гілка влади – є судова система Грузії. Вона є самостійною гілкою
влади. Судочинство здійснюється виключено судами. Відповідно до ст. 42
Конституції Грузії, кожна людина має право звернутися до суду за захистом
своїх прав та свобод, тільки суд має право здійснювати правосуддя та
ухвалювати вироки чи рішення в справах. За ст. 82 Конституції, судова влада
в Грузії здійснюється шляхом конституційного контролю правосуддя і у
встановлених законом інших формах. Акти судових органів є обов’язковими
для всіх без виключення державних органів і фізичних осіб на всіх території
країни.
Є важливим, що поряд з реформами в сфері внутрішніх справі
грузинським керівництвом проводились реформи судочинства, які знайшли
свою підтримку, як моральну та матеріальну, з боку Європейського Союзу. У
лютому 2008 року Європейська комісія призначила Т. Хаммарберга
спеціальним радником ЄС в Грузії з правових та конституційних реформ і
прав людини, який був наділений правами консультанта Верховного суду та
державний установ країни в частині судової, конституційної та правової
реформи, а також з питання правоохоронних органів, кримінальновиконавчої системи та прав людини. Окрім того, в якості консультантів до
Грузії були направлена група експертів – спеціалістів в галузі правосуддя. В
період з 2008 по 2013 рік ЄС виділив Грузії 34 млн. євро лише на підтримку
реформ кримінального судочинства.
Член Комісії з питань розширення та Європейської політики

сусідства Штефан Фюле зазначив щодо причин такої уваги до Грузії
наступне: «Для Грузії як члена європейської сім’ї вкрай важливо мати
неупереджену, фахову та незалежну судову систему» [31]. В зв’язку із
зазначеним, необхідно звернути увагу та те, що в українському

суспільстві постійно обговорюється питання щодо проведення судової
реформи. Всім є зрозумілим, що будь-які реформи економіки,
гуманітарної, правоохоронної сфери не будуть мати успіху доки в
Україні не буде створений незалежний, неупереджений, вільний від
корупції, а головне справедливий суд. Натомість, до теперішнього часу
суспільству не представлений програма та календарний план здійснення
таких реформ, а тому судова система як і раніше, дії не в інтересах
людини, а в інтересах окремих політичних, економічних груп та осіб.
Повертаючись до судової системи Грузії слід відмітити, що в
теперішній час в країні діє Конституційний Суд Грузії, який є судовим
органом конституційного контролю, повноваження якого визначається
Конституцією та спеціальним законом «Про Конституційний суд Грузії». До
повноважень Конституційного Суду Грузії входить вирішення питань
відповідності нормативно-правових актів Конституції Грузії, спори щодо
розмежування компетенції між державними органами; щодо законності
створення та діяльності політичних об’єднань; щодо конституційності
референдумів та виборів; щодо конституційності міжнародних договорів,
укладених за участю Грузії тощо. Рішення Конституційного Суду є
остаточним, а нормативно-правовий акт або його частина, що визнані
неконституційними, втрачають юридичну силу з моменту їх оприлюднення.
За ст. 24 Закону «Про Конституційний Суд Грузії», всі державні органи,
юридичні та фізичні особи, політичні та громадські об’єднання громадян,
органи місцевого самоврядування зобов’язані виконувати вимоги, пов’язані з
рішенням справи Конституційним Судом та його членами і повноваження,
що з них витікають [32].
Правосуддя на території Грузії здійснюють суди загальної юрисдикції,
створення військових судів допускається лише в умовах війни і тільки в
складі загальних судів. Створення будь-яких спеціальних та надзвичайних
судів

не

допускається

і

заборонено.

Діяльність

загальних

судів

регламентується Законом Грузії «Про загальні суди» від 4 грудня 2009 року.
До загальних судів відносяться районні (міські) суди, апеляційні суди.
Вершиною судової системи є Верховний Суд Грузії [33]. Повноваження
Верховного Суду Грузії визначено ст. 90 Конституції Грузії, а також Законом
Грузії «Про Верховний Суд». Верховний Суд здійснює судовий нагляд за
судочинством в загальних судах і розглядає справи як суд першої інстанції
лише прямо визначені законом. Голову Верховного Суду та його членів
обирає Парламент за поданням Президента більшістю складу строком не
менше, ніж 10 років [34].
Суддею будь-якого суду може бути лише громадянин Грузії, який
досяг 30 – річного віку, має вищу юридичну освіту, досвід діяльності за
фахом не менше, ніж 5 років. Суддя призначається або обирається строком
не

менше

10

років.

Судді

є

незалежними

у своїй

діяльності

і

підпорядковуються лише Конституції і закону, будь-який вплив на суддю
при прийнятті судового рішення, втручання в його діяльність або вплив на
нього забороняється і тягне відповідальність, передбачену законом. Суддя не
може бути членом політичної партії. Його посада є несумісною з будь-якою
іншою діяльністю, крім педагогічною. Суддя є недоторканим, його
притягнення

до

кримінальної

відповідальності,

затримання,

арешт,

особистий обшук, обшук житла, робочого місця, транспортного засобу
здійснюється лише за офіційною згодою Голови Верховного Суду Грузії, за
виключенням випадків затримання судді на місці вчинення злочину, про що
повідомляється Голові Верховного Суду. Відсторонення судді від посади,
при прийнятті рішення, розгляду справи, перевід його на іншу посаду
допускається лише в межах закону. «Ніхто не вправі вимагати від судді звіту
по конкретній справ», визначається ст. 84 Конституції Грузії. Розгляд справ
здійснюється у відкритому судовому засіданні, на принципах рівності,
змагальності, законності, а рішення оголошується публічно. Розгляд справи в
закритому режимі допускається тільки у випадках, що прямо передбачені
законом.

Необхідно зауважити, що керівництву Грузії на чолі з М. Саакашвілі на
початок реформ стало очевидним, що без проведенням реформування
судової системи здійснити інші перетворення не можливо. Як зазначають
грузинські фахівці, «однією з причин провалу попередніх реформ була
відсутність політичної волі, в зв’язку з цим інші інститути влади, які прямо
чи побічно пов’язані з судовою системою (прокуратура, поліція, адвокатура)
не могли бути реформовані, що не тільки перешкоджало, але, в кінцевому
підсумку, привело до провалу реформ» [35]. Після перемоги в 2003 році
«Революції роз» в Грузії були розпочаті реформи всіх напрямків суспільного
життя. Концепція реформ була розроблена і отримала підтримку суспільства
в 2005 році , що надало можливість піддати реформуванню всю систему
юстиції, але найбільш масштабним стало реформування судової системи,
результатом чого стало створення незалежної та справедливої судової
системи. Комісія ефективності правосуддя Ради Європи у своєму звіті за
2012 рік відмітила суттєве зростання судової влади в суспільстві,
зазначивши, що «грузинська судова система має найкращі показники і по
деяким показникам займає перше місце» [36].
Таким чином, необхідно зробити висновок, що реформа судової
системи в Грузії проводилась одночасно з реформуванням органів
внутрішніх справ, інших правоохоронних структур. Керівництво Грузії
пов’язувало зміни в системі діяльності судової системи напряму з
можливістю ефективної діяльності МВС та поліції Грузії. Керівництво
України також розуміє необхідність проведення реформи судової системи,
що надасть можливість активізувати діяльність МВС та Національної поліції
України. Натомість, при розпочатій реформі МВС України та створенні
Національної

поліції

України,

реформування

судової

системи

до

теперішнього часу не розпочалося, що загрожує наявним позитивним
результатам.
Діяльність Прокуратури Грузії визначається як ст. 91 Конституції
Грузії, так і спеціальним законом «Про прокуратуру» від 21 жовтня 2008

року. Особливості діяльності прокуратури є те, що вона є установою, що
входить в систему Міністерства юстиції Грузії. Очолює Прокуратуру Грузії
Головний прокурор Грузії, який призначається Парламентом за поданням
Президента строком 5 років більшістю членів Парламенту. Інших прокурорів
призначає Головний прокурор. Прокуратура є єдиною централізованою
системою. Прокуратура здійснює кримінальне переслідування; здійснює
процесуальне керівництво на стадії розслідування; у випадках, передбачених
законом, проводить розслідування в повному обсязі; здійснює нагляд за
точним

виконанням

законів

при

проведенні

оперативно-розшукової

діяльності; проводить перевірку за фактами порушення прав людини в місцях
позбавлення волі; підтримує державне обвинувачення в суді; здійснює
координацію в боротьбі зі злочинністю; виступає в справах від імені
держави,

у

встановлених

випадках

здійснює

оперативно-розшукову

діяльність [37].
Таким чином, діяльність прокуратури Грузії напряму пов’язана зі
сферою внутрішніх справ, діяльністю органів поліції в частині проведення
досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності,забезпеченням
захисту прав та свобод громадян. Прокуратура також здійснює нагляд за
законністю в діяльності органів поліції, проводить розслідування в справах
стосовно працівників поліції.
Палата Контролю Грузії створюється на Конституційній основі у
відповідності до ст. 97 Конституції Грузії та Закону Грузії «Про Палату
Контролю Грузії» від 15 квітня 1997 року. На Палату покладається обов’язок
здійснення контролю за використанням та витратами державних коштів,
інших матеріальних ресурсів, що належать державі. Палата має право
перевіряти

будь-які

державні

органи,

їхню

фінансово-господарську

діяльність. Керівник Палати – голова зобов’язаний своєчасно інформувати
Парламент щодо виявлених порушень та надавати рекомендації щодо
удосконалення законодавства, в тому числі, податковому. Палата Контролю
є незалежною від будь-якої структури і є підзвітною лише Парламенту.

Голова Палати Контролю обирається більшістю членів Парламенту строком
на 5 років за поданням Голови Парламенту. Підстави та порядок його
звільнення визначається Конституцією і законом. Палата Контролю двічі на
рік надає Парламенту доповідь при обговоренні звіту про виконання
бюджету урядом, і один раз на рік – звіт про власну свою діяльність [38].
В Грузії введена посада Народного Захисника Грузії, яка є
конституційною посадою, що передбачена ст. 43 Конституції країни та
Законом Грузії «Про Народного Захисника Грузії» від 16 травня 1996 року.
Зазначена посадова особа обирається Парламентом строком на 5 років
більшістю повного складу Парламенту. Його повноваження передбачені
спеціальним законом. На Народного Захисника Грузії покладається обов’язок
здійснювати моніторинг стану законності в державі, виявляти факти
порушення прав та свобод людини, збирати матеріали щодо таких порушень
і передавати їх у правоохоронні органи, а при необхідності до інших органів
для вжиття відповідних заходів та реагування. Конституцією прямо
передбачена відповідальність за перешкоджання діяльності Народного
Захисника Грузії. Фактично, ця посадова особа виконує обов’язки
Уповноваженого з прав людини, що існує в багатьох державах, у тому числі,
в Україні. Так, в 2015 році апарат Народного Захисника Грузії вніс протест в
Конституційний суд країни щодо невідповідності норми Закону Грузії «Про
електронні

комунікації»

Конституції

Грузії

в

частині

порушення

конституційного права на недоторканність особистого життя при здійсненні
прослуховування громадян» [39].
В Україні центральним виконавчим органом в сфері внутрішніх справ є
Міністерства внутрішніх справ України. Новостворена Національна поліція є
також центральний орган виконавчої влади, що входить в систему МВС
України. Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція України діють
як правоохоронні органи у сфері внутрішніх справ, хоча правоохоронні
функція виконують і інші міністерства та відомства. З початком реформи
правоохоронної системи, коло повноважень МВС України має тенденцію до

збільшення і наближається до аналогічних повноважень МВС Грузії.
Одночасно визначаються тенденції до зміни структури МВС України,
намагання включити в склад Міністерства, крім Національної поліції, інші
виконавчої органи, що здійснюють правоохоронну діяльність. Зазначені
тенденції свідчать про намагання українського керівництва впровадити
структурні зміни і мати організаційну структуру Міністерства внутрішніх
справ, що наближена до структури МВС Грузії.
Таким чином, для нас є дуже важливим дослідити місце, мету,
завдання, функції та структуру МВС Грузії для того, щоб зрозуміти можливі
наслідки перебудови власного МВС.
Аналіз органів державної влади і управляння Грузії свідчить, що
центральними органами виконавчої влади в сфері внутрішніх справ є
Міністерство внутрішніх справ Грузії та Національна поліція Грузії, які
відповідно до Конституція Грузії та законів країни відповідають за належне
забезпечення

громадської

безпеки,

громадського

спокою,

протидію

правопорушенням, в першу чергу, злочинності, ефективний захист прав та
свобод громадян своєї держави.

1.2.

Правова регламентація діяльності Міністерства внутрішніх справ
Грузії, мета, завдання та основні функції
Реформування всієї системи громадського життя в Грузії розпочалося

саме з Міністерства внутрішніх справ та поліції, як органів, що суттєвим
чином впливали на всі сфери життя. Оцінюючи хід реформ правоохоронної
системи

О.Ю.

Татаров

зазначив,

що

«реформування

МВС

Грузії

здійснювалось системно, поступово, у кілька етапів шляхом оптимізації
структурних підрозділів з одночасним скороченням управлінського апарату,
реорганізацією системи комплектування кадрів, оновленням матеріальнотехнічної бази, подоланням корупції у всіх ланках правоохоронних органів»

[40]. Ця думка підтверджує позицію дисертанта, що при всій швидкості
проведення реформ, в тому числі, в сфері внутрішніх справ, однозначно
реформи носили продуманий, виважений характер. Керівництво Грузії на чолі
з М. Саакашвілі чітко визначило шляхи подолання загальної суспільної кризи
та мету своїх реформ. Натомість дії українських реформаторів носять
достатньо суперечливий характер, а іноді й є не зовсім зрозумілим для
суспільства, в зв’язку з чим не повній мірі підтримується населенням.
Дослідженні автором нормативно-правові акти Республіки Грузія, інші
матеріали дають можливість зробити висновок про значне співпадання в
законодавчому забезпеченні діяльності МВС Грузії та МВС України,
особливо, починаючи з 2015 року, тобто з початком реформи МВС України,
коли до складу МВС України увійшли декілька органів виконавчої влади.
Наразі, є достатньо підстав вважати, що існують особливості в
правовому регулюванні діяльності в сфері внутрішніх справ та відмінності в
організації управління в сфері внутрішніх справ двох країн, що пов’язано з
різноманітними факторами, в тому числі, різною величиною територій двох
країн, населенням, історією, національними традиціями та культурою, а також
умовами і часом проведення реформ в правоохоронній сфері, що необхідно в
обов’язковому порядку враховувати при здійсненні реформ в Україні.
Українська адміністративна наука протягом значного часу здійснювала
власний пошук шляхів реформування органів внутрішніх справ, спираючись
на український та світовий досвід. Разом з тим, як показує практика,
ефективність діяльності міліції постійно знижувалась, як і падав авторитет
органів внутрішніх справ і міліції в цілому. Доробки український вчених
залишилися, практично, без використання в зв’язку із відсутністю політичної
волі до глобального перетворення всієї правоохоронної системи, більш того,
останній фактор призвів до появи в суспільстві невіри в можливість своїми
силами здійснити такі перетворення, про що свідчить запрошення до
керівництва, наприклад, Національною поліцією України грузинських
фахівців, а також використання американської моделі побудови поліцейської

системи, яку вбудовують грузинські фахівці в український ґрунт. В результаті
таких перетворень, як зазначається в правовій літературі, органи внутрішніх
справ

повинні

«перетворитися

на

потужний

державний

механізми

забезпечення внутрішньої безпеки» [41, С. 53].
Так як в систему МВС України на правах виконавчих органів входять в
теперішній час декілька таких органів, то систему внутрішніх справ
складають не тільки органи міліції (а з 2015 року – органи поліції), а й інші
виконавчі органи. Так, відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх
справ України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28
жовтня 2015 року № 878, МВС України визначено «головним органом у
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах: забезпечення охорони прав і свобод людини,
інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної
безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; захисту державного
кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській)
економічній зоні; цивільного захисту, захисту населення і територій від
надзвичайних

ситуацій

та

запобігання

їх

виникненню,

ліквідації

надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та
техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також
гідрометеорологічної діяльності; міграції (імміграції та еміграції), у тому
числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації
фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій
мігрантів» [43]. Натомість в зазначеному Положенні відсутнє посилання на
те, які саме органи забезпечують реалізацію державної політики в названих
сферах. Більш того, формулюючи питання щодо сфер відповідальності МВС,
український законодавець не використовує загально прийняте поняття «сфера
внутрішніх

справ»,

а

замість

нього

використовує

таке

визначення:

«забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави,
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, надання
поліцейських послуг». Є досить спірним закріплення за МВС України

обов’язків, які раніше не були властиві Міністерству, та необхідність
включення в сферу його впливу та професійної діяльності. На теперішній час
ще не має достатньої інформації про результативність таких змін в політиці
Міністерства.
Враховуючи, що основний тягар щодо забезпечення громадського
порядку, громадської безпеки та протидії правопорушенням з моменту
створення Національної поліції України покладається саме на поліцію, то в
першу чергу відповідальними за забезпечення внутрішньої безпеки, поряд з
Міністерством внутрішніх справ, стає українська поліція. В зв’язку з цим
особливого значення має використання іноземного досвіду забезпечення
внутрішньої безпеки, в тому числі, МВС та поліції Грузії, накоплений в
період проведення реформ.
Враховуючи необхідність здійснити аналіз організаційно-правових
засад та ефективності діяльності МВС та поліції Грузії, її місце в системі
органів державної влади, мету та ціль їхньої діяльності є важливим з
теоретичної точки зору визначитись з деякими науковими поняттями. За
основу дисертант бере вітчизняні доробки українських вчених, тому що на
теренах колишнього СРСР традиційно найбільша кількість теоретичних робіт
в сфері права підготовлено фахівцями Російської Федерації та України.
МВС та поліція будь-якої країни знаходиться в системі органів, для
яких велике значення має система управління. Взагалі, під терміном
«управління»

ми

розуміємо

«функціонування

організованих

систем

(біологічних, технічних, соціальних), що забезпечують збереження її
структури, підтримки режиму діяльності, реалізації їх програм та мети» [43,
С. 706]. Для нас, в першу чергу, представляє інтерес соціальне управління, що
пов’язано з діяльністю людей, які висувають та досягають певної мети в
результаті своєї розумної діяльності, а одним з видів соціального управління,
безумовно є державне управління.
Так, відомий український вчений В.М. Плішкін, який детально
досліджував питання управління в сфері внутрішніх справ, визначав 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 у цілому»,
«особливим видом діяльності спеціально створених апаратів та спеціально
призначених посадових осіб по упорядкуванню системи органів внутрішніх
справ, забезпеченню її оптимального функціонування і розвитку з метою
ефективного вирішення завдань по боротьбі зі злочинністю та охорони
громадського порядку, які поставлені перед нею» [44, С. 21-22].
В свою чергу, українські вчені Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.К. Колпаков
зробили поділ державного управління на два його види: державне управління,
що здійснюється у правових формах, та державне управління, що
здійснюється у не правових формах. До першого

державного управління

вони віднесли підготовку та видання правових актів управління, укладення
договорів, здійснення інших юридично значущих дій,

до другого виду

державного управління – організаційні та матеріально – технічні операції [45,
С. 212-213; 46, С. 92; 47, с. 15].
Управління в сфері внутрішньої безпеки є однією з форм державного
управління, яке необхідно розглядати як «діяльність взаємозв’язаних між
собою суб’єктів загальної та спеціальної компетенції, які здійснюють
управлінський вплив на відповідні об’єкти для досягнення загальної мети –
охорони та захисту людини, суспільства і держави від внутрішніх загроз, які є
наслідком вчинення правопорушень» [48, С. 42].
Натомість поняття «сфера внутрішніх справ» напряму пов’язано

з

поняттям «сфера внутрішньої безпеки» і є його складовою. Науковці
розглядають поняття «внутрішня безпека», як «захищеність від усіх
можливих внутрішніх загроз», в першу чергу, які є «наслідком вчинення
правопорушень» [48, С. 27]. В цьому випадку, на думку В.Б. Авер’янова та
інші науковців, поняття «сфера внутрішніх справ» необхідно розглядати як
«систему суспільних відносин, де обов’язковим суб’єктом є орган внутрішніх
справ, його підрозділ, установа або окремий службовець», де необхідно

«брати до уваги правову регламентацію закріплених завдань і функцій» [49,
С. 347]. Українське вчені І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський, Н.І.
Золотарьова, Ф.Д. Фіночко застосовують поряд з поняттям»сфера внутрішніх
справ» також поняття «галузь внутрішніх справ», вважаючи їх тотожними [50,
С. 197; 51 С. 477]. Російський науковець В.Я. Кікоть також ототожнює ці
поняття і зазначає у своїх роботах, що «сфера внутрішніх справ» - це
«особлива галузь адміністративно – політичної діяльності держави», яка
направлена на

«забезпечення громадського

порядку, громадської

(внутрішньої) безпеки, боротьби зі злочинністю та усуненню причин і умов,
які її породжують» [52, с. 14]. Досліджуючи власний досвід, а також досвід
іноземних країн А.С. Васильєв зробив висновок, що така діяльність може
бути покладена на «спеціальний орган державної виконавчої влади – поліцію»
[53, с. 5-6].
Підсумовуючи думки українських та російських науковців в галузі
адміністративного права, необхідно прийти висновку, який є важливим для
дослідження діяльності правоохоронних органів України та інших держав.
Сфера внутрішніх справ (або галузь внутрішніх справ) – це в першу чергу
правовідносини, що виникають в процесі охорони громадського порядку,
громадської безпеку, боротьби зі злочинністю, ліквідації умов, що їх
порушують. Учасниками правовідносин є спеціальні органи, на які відповідно
до норм чинного законодавства покладені завдання щодо забезпечення
громадського порядку, громадської безпеки, профілактики, боротьби з
правопорушеннями. Враховуючі ці обставини необхідно зробити висновок,
що саме Міністерство внутрішніх справ та органи поліції Грузії, як і
Міністерство

внутрішніх

справ

та

Національна

поліція

України,

є

правоохоронними органами, що діють в сфері (галузі) внутрішніх справ, є
найбільшими та головними державними органами в загальній системі
державних органів, що діють саме в цій сфері (галузі).
В Грузії обов’язок забезпечення внутрішньої безпеки покладається на
Міністерство внутрішніх справ Грузії. Саме Міністерство є головним органом

в механізмі держави, що діє в сфері внутрішніх справ. Діяльність
Міністерства внутрішніх справ Грузії регламентується Законом «Про
Міністерство внутрішніх справ Грузії» (Statute of the Ministry of Internal
Affairs of Georgia), відповідно до якого Міністерство представляє собою
систему спеціальних воєнізованих органів виконавчої влади, на яку в межах
компетенції, закріпленої законодавством, покладається обов’язок щодо
захисту державної безпеки та громадського порядку, громадянських прав та
свобод від протиправних посягань (ст. 1 Закону) [54].
Правовою основою діяльності Міністерства внутрішніх справ Грузії, є в
першу чергу, Конституція Грузії, Конституційні закони, названий Закон «Про
Міністерство внутрішніх справ Грузії», інші закони Грузії, нормативноправові акти Президента та Уряду Грузії, Міністра внутрішніх справ Грузії,
міжнародно-правові акти, до яких приєдналась Республіка Грузія.
Метою діяльності Міністерства є створення належних умов, розробка
політики в напрямку захисту державної безпеки, громадського порядку,
виявлення, попередження, розкриття та розслідування злочинів інших
правопорушень, попередження протиправної діяльності з боку органів та
організацій інших країн, організацій, окремих осіб проти життєвих інтересів
держави, а також захист державного кордону. Міністерство внутрішніх справ,
як і будь-яке інше міністерство фінансується за рахунок коштів державного
бюджету у відповідності з Конституцією Грузії. Враховуючі необхідній
підтримання правопорядку на належному рівні, при розробці бюджету на
наступний рік, інтереси МВС забезпечуються належним чином, як і витрати
на охорону здоров’я, освіту, сільське господарство. Так, з приводу
формування державного бюджету на поточний рік грузинський експерт
редактор журналу «Економіка» Емзар Джгереная зауважив, що «скорочення
витрат не зачепить соціальні питання, фінансування пенсій, незаможні
прошарки населення, оборону та МВС» [55]. Зазначені обставини мають
велика значення як для правоохоронної системи Грузії, так і для
правоохоронних органів України. Належна організація діяльності державних

органів в сфері правопорядку можлива лише тоді, коли існує стабільне
фінансування та впевненість як керівників, так і працівники правоохоронних
органів в тому, що таке фінансування буде стабільним та передбачу вальним.
В грузинській правовій літературі, в тому числі, електронній, на
західний зразок поняття «мета» замінено на поняття «місія», що, на нашу
думку є тотожними. Само Міністерство визначає своєю місією - мету як
забезпечення населення якісним обслуговуванням та високим рівнем безпеки,
що надає можливість забезпечувати високий рівень поваги і захисту основних
прав та свобод кожної окремої людини.
При дослідженні поняття «мета» - «місія» в контексті створення та
діяльності МВС Грузії в пострадянський період, необхідно розуміти, а що
саме, є «мета». Так, український дослідник В.М. Плішкін вважав, що під
«метою управління» необхідно розуміти «майбутній бажаний стан об’єкта
управління

або

його

окремих

параметрів

(тобто

якісно

виражених

характеристик), результат яких підлягає досягненню, деякий кінцевий стан
системи» [17, С. 73]. Інші дослідники визначають під терміном «мета» саме
те, «на що направлена глобально вся структура організації», «на досягнення
чого направлена її діяльність» [56, С. 17].
Формування Міністерства внутрішніх Грузії справ здійснювалося як
органа виконавчої влади, на який покладається обов’язок реалізації державної
політики у сфері внутрішніх справ, правопорядку, стратегії через розробку
документів тактичного характеру. Із самого початку Міністерство позбавлено
можливості безпосередньо здійснювати заходи, пов’язані із забезпеченням
громадського порядку та боротьби зі злочинністю, права втручатися у
вирішенні конкретних справ, розкриття певних злочинів та забезпечення
охорони громадського порядку у певних обставинах і взагалі.
Стратегічні завдання визначені для Міністерства, в першу чергу, через
Конституцію та закони, як і функції, структура самого Міністерства та його
виконавчих органів, насамперед, поліції. Ті питання, що відносяться до
внутрішнього життя відомства, діяльності окремих підрозділів і посадових

осіб, регулюються нормативно-правовими актами відомства, які не можуть
суперечити Конституції та законам.
Враховуючи, що Міністерство не здійснює будь-яких конкретних дій в
сфері правопорядку, наприклад, розкриття злочинів, то для нас важливим є
також поняття «мета управління», так як Міністерство здійснює саме
управлінські функції по відношенню до підлеглих органів виконавчої влади.
Представляє інтерес для визначення поняття «мета управління»
визначення терміну «управління органами внутрішніх справ», через який
визначається і «мета управління». Так, український вчений О.М. Бандурка
визначає поняття «управління органами внутрішніх справ» як «різновид
державного управління, яке повинно забезпечувати взаємодію систем,
підрозділів і служб органів внутрішніх справ як єдиного цілого з метою
виконання поставлених перед ними завдань у сфері внутрішніх справ
держави» [57, С. 27].
Аналізуючи нормативно-правові акти, що визначають діяльність МВС
Грузії, його практичні наслідки, необхідно прийти висновків, що метою
діяльності Міністерства та підлеглих йому виконавчих органів та структур є
забезпечення внутрішньої безпеки, створення належних, безпечних умов
існування держави і всього суспільства, прав та свобод громадян. На нашу
думку, в повній мірі це відносить до діяльності виконавчих органів, що
підпорядковані Міністерству, в тому числі, національної поліції Грузії.
До нормативно-правових актів, що регламентують діяльність МВС
Грузії та його підрозділів відносяться наступні: Конституція Грузії, названий
вже раніше Закон «Про Міністерство внутрішніх справ Грузії», Закони «Про
поліцію», «Про державний кордон», «Про оперативно-розшукову діяльність»,
«Про організовану злочинність та рекет», «Про боротьбу з торгівлею
людьми», «Про боротьбу з тероризмом», Кримінальний кодекс Грузії,
Кримінальний процесуальний кодекс Грузії, Кодекс про адміністративні
правопорушення, Кодекс етики грузинської поліції, нормативно-правові акти
Президента, Уряду Грузії, Міністерства внутрішніх справ Грузії, інших

міністерств, міжнародні договори за участю Грузії в сфері забезпечення
правопорядку.
Якщо звернутися до мети – місії МВС України, то вона має дуже багато
схожого з МВС Грузії. Наразі, МВС України забезпечує не тільки визначення
політики в сфері внутрішніх справ, а в’язало також на себе розробку
напрямків діяльності в сфері міграції, безпеки кордонів, рятувальної
діяльності, цивільного захисту тощо. Важливим є те, щоб визначена мета –
місія не носили декларативний, формальний характер, а реалізовувалась через
конкретні дії.
Чітке розуміння мети діяльності зазначеного відомства дає можливість
визначити його завдання. Під завданням необхідно розуміти деталізацію
мети, і якщо мета носить стратегічний характер і в умовах демократичного
правового суспільства на дуже значний період не може бути зміненою, то
завдання є конкретизацією цієї мети.
До таких завдань МВС Грузії, на нашу думку, слід віднести, розробка
стратегії діяльності Міністерства і всіх його виконавчих органів, враховуючи
вимоги

законодавства

та

суспільства,

розробка

фундаментальних

довготривалих концепцій діяльності, пошук нових ідей реалізації стратегії, а
також планування та організація роботи всієї системи в напрямку
забезпечення

внутрішньої

безпеки

і

правопорядку,

профілактики

правопорушень, боротьба з ними, готовність протистояти новим викликам.
Міністр внутрішніх справ є відповідальним перед Президентом та
Урядом Грузії, виконує завдання, які покладені законодавством, а також
завдання, які ставляться перед Міністерством Президентом, Урядом, Прем’єр
– Міністром, виходячи з вимог чинного законодавства. Якщо сформулювати в
цілому, то завдання Міністерства – це стратегічне планування, процес
визначення головних цілей своєї діяльності [58, С. 104].
При порівнянні нормативно-правових актів МВС Грузії та МВС
України стає очевидним співпадання мети (цілей) та завдань, що стоять перед
відомствами. Для МВС України, як вже зазначалося, є нагальним постановка

завдань

стратегічного

рівня

в

сфері

правопорядку

і

відмова

від

безпосереднього втручання у конкретні питання правоохоронної роботи. Як
раніше було зазначено, визначення мети та завдань МВС України пов’язано з
реформуванням правоохоронної системи. Міністерство внутрішніх справ
України було створено в зв’язку із отриманням Україною державної
незалежності. Першими нормативно-правовими актами для його формування
стали такі нормативно-правові акти як Декларація про Державний суверенітет
України,

Акт

проголошення

незалежності

України,

в

подальшому

Конституція України. В період проведення реформ особливе значення має
діюче законодавство, що забезпечує діяльність Міністерства.
В цьому плані, слід звернути увагу на діюче Положення «Про
Міністерство

внутрішніх

справ України», затвердженого

Постановою

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та проект Закону
України «Про органи внутрішніх справ», що направлено до Верховної Ради
України. За Положенням, МВС України є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України. МВС України здійснює стратегічне планування діяльності в сфері
правопорядку. Таким чином, МВС України передано формування державної
політики в названій сфері, тобто стратегічне планування у відповідному
секторі суспільного життя. Основними завданнями Міністерства внутрішніх
справ є: 1) охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави,
протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, а також
надання поліцейських послуг; 2) захисту державного кордону та охорони
суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; 3)
цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної
справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійнорятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; 4) міграції
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній)

міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших
визначених законодавством категорій мігрантів [42].
Якщо звернути увагу в яких саме сферах здійснюється стратегічне
планування МВС України, то стає зрозумілим, що керівництво країни взяло
курс на значне розширення повноважень Міністерства внутрішніх справ, а
завдання Міністерства наближені до завдань, що стоять перед МВС Грузії та
багатьох аналогічних відомств Європи. Разом з тим, проект Закону України
«Про органи внутрішніх справ» встановлює перелік органів виконавчої влади,
що входять до складу Міністерства. До теперішнього часу Президентом не
підписано цей Закон, враховуючи існування різних думок щодо можливості
розширення впливу МВС на суспільне життя. Окрім того, в умовах України,
на нашу думку, система не зможе забезпечити скоординовану та ефективну
діяльність всіх виконавчих органів.
Спільними для двох міністерств є діяльність пов’язана з розробкою та
впровадженням

заходів

профілактики

правопорушень,

налагодження

взаємовигідних та дружніх контактів з населенням, укріплення законності в
діяльності підлеглих виконавчих органів та підрозділів. У відповідності з
законодавством Грузії та міжнародними угодами, до яких приєдналась або в
укладанні яких приймала участь Грузія, Міністерство внутрішніх справ
здійснює співробітництво в правоохоронних питаннях з відповідними
установами інших держав з метою реалізації своєї мети та завдань.
Визначення мети та завдань Міністерства надає можливість визначити
перелік функцій, які покладені на Міністерство. Під функціями в юридичній
науці розуміють «напрями управлінської діяльності, пов’язані між собою
кінцевою метою, заради досягнення якої й здійснюється процес управління»
[59, С. 54].
До функцій Міністерства внутрішніх справ Грузії відноситься (ст. 9
Закону «Про Міністерство внутрішніх справ Грузії»): захист конституційного
ладу Грузії, державного суверенітету, територіальної цілісності, науковотехнічного, військового потенціалу країни, державної таємниці, припинення

незаконної діяльності спеціальних служб інших держав і окремих осіб;
здійснення профілактики правопорушень, їх виявлення, попередження та
припинення, розкриття злочинів; прогнозування можливих загроз Грузії,
підготовка необхідних рекомендацій для певних установ Уряду; захист прав і
свобод громадян від незаконного посягання, захист громадської безпеки та
громадського порядку; забезпечення безпеки дорожнього руху; надання
дозволів, ліцензій на здійснення певної діяльності та реєстрація певних видів
діяльності; забезпечення створення державних матеріальних резервів Грузії;
забезпечення захисту державного кордону Грузії; здійснення розшуку безвісті
відсутніх осіб; організація профілактики правопорушень, в тому числі
злочинів, серед неповнолітніх, а також злочинів, що вчинені проти
неповнолітніх

осіб;

здійснення

оперативно-розшукової

діяльності,

направленої на запобігання, припинення, розкриття злочинів, інших порушень
закону; здійснення контролю над законністю обігу зброї; захист безпеки осіб,
громадського порядку, майна громадян від правопорушень в період
стихійного лиха, катастроф, інших надзвичайних ситуаціях, надання
термінової допомоги жертвам та іншим особам; збір, обробка, надання
необхідної інформації про природні стихійні лиха, аварійну ситуацію,
надання інформації щодо першої медичної допомоги, забезпечення населення
питною водою, природним газом тощо; здійснення протипожежного захисту;
захист державних об’єктів особливої важливості; виконання заходів цивільної
оборони у надзвичайних ситуаціях; підготовка, навчання та підвищення
кваліфікації персоналу Міністерства в освітніх установах Міністерства;
організація інформаційного забезпечення діяльності Міністерства та його
виконавчих органів, здійснення реєстрації злочинів, що вчинені на території
країни, осіб, які вчинили злочини, облік кримінальних справ, що порушені за
фактами вчинення злочинів, удосконалення та розвиток об’єднаної бази
даних; здійснення експертно-криміналістичної діяльності; здійснення заходів,
направлених на забезпечення державної безпеки, контррозвідки з метою
запобігання та припинення ворожої діяльності розвідувальної та ворожої

діяльності, спрямованої проти Грузії; здійснення діяльності, пов’язаної із
захистом державної таємниці, захист такої інформації в організаціях,
підприємствах, установах незалежно від форми власності, перевірка таких
осіб, які мають доступ до державної таємниці; здійснюють фізичних захист
осіб, які займають посади в керівництві держави, а також стратегічних
об’єктів у співпраці зі Спеціальної службою державної охорони; забезпечує
захист та безпеку іноземних представництв на території Грузії, та відповідні
грузинські установи та громадян за кордоном на підставі міжнародних угод та
контррозвідувальні заходи з метою захисту цих установ; при необхідності
проводить повну мобілізацію підрозділів Міністерства внутрішніх справ;
здійснює захист інтересів самого Міністерства; укладення договорів про
міжнародне співробітництво в сфері захисту державної безпеки, охорони
громадського порядку, громадської безпеки та боротьби з правопорушеннями;
виконання інших функцій, що покладається на Міністерство чинним
законодавством [54].
Необхідно зазначити, що функції МВС Грузії та МВС України в цілому
співпадають. Разом з тим, на МВС України не покладаються функції захисту
державної безпеки, які покладені в Україні на Службу безпеки України,
охорона керівників держави, яка покладається на Управління державної
охорони тощо. Функції МВС України, якщо буде реалізований проект Закону
України «Про органи внутрішніх справ», будуть зосередженні на забезпеченні
громадського порядку, громадської безпеки, протидії правопорушенням,
охороні державного кордону, контролю за міграційними процесами,
протипожежного захисту, діями при надзвичайних станах. Натомість, в
теперішній час до функцій Міністерства внутрішніх справ України віднесено:
узагальнення практики та розроблення пропозицій щодо вдосконалення
законодавства, що регламентує його діяльність та діяльність виконавчих
органів, що входять до сфери його діяльності, пропозицій до міжнародних
договорів України; організовує судово-експертну діяльність; забезпечує
ведення обліку знарядь кримінального правопорушення та інших речових

доказів; здійснює державне регулювання у сфері поводження з вибуховими
матеріалами; забезпечує належне функціонування єдиної інформаційнотелекомунікаційної

системи

МВС;

бере

участь

у

стандартизації,

метрологічному забезпеченні, підтвердженні відповідності встановленим
вимогам продукції спеціального призначення (робіт, послуг), яка надходить
до МВС; забезпечує у випадках ліцензування окремих видів господарської
діяльності; організовує надання адміністративних та інших платних послуг;
вживає заходів до забезпечення силами і засобами Національної гвардії
охорони об’єктів підвищеної небезпеки, дипломатичних представництв,
забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, ефективне
використання сил і засобів Національної гвардії; вживає заходів до
забезпечення правового і соціального захисту працівників МВС; організовує
матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності апарату МВС та
територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до
сфери його управління; забезпечує на базі навчальних закладів, що належать
до сфери управління МВС, підготовку та професійне навчання кадрів для
МВС, Національної поліції та Національної гвардії; організовує та здійснює
поточне

і

перспективне

планування,

розроблення

планів

основних

організаційних заходів МВС; здійснює інші повноваження, визначені законом
[42].
Всі функції в сфері внутрішніх справ науковці поділяють на основні,
загального керівництва (або штабні чи управлінські) та забезпечувальні (або
ресурсні) [46, С. 260; 60, С. 62; 61, С. 46].
Як для МВС Грузії, так і МВС України до основних функцій
відносяться, наприклад, функції, пов’язані з розробкою нормативно-правових
актів, пов’язаних з діяльності правоохоронної системи в цілому. Штабні
функції пов’язані з розробкою окремих напрямків діяльності певних органів
виконавчої влади, що входять до складу міністерств. До забезпечувальних
функцій відносяться функції пов’язані із забезпеченням матеріальними
ресурсами, інформаційне забезпечення як самих міністерств, так і підлеглих

йому виконавчих органів. Аналіз функцій двох міністерств свідчать про їх
співпадання, що визначає наближеність організаційної побудови структур
двох міністерств.

1.3.

Організаційна побудова Міністерства внутрішніх справ Грузії,
компетенція

виконавчих

органів

в

системі

Міністерства,

підрозділів та територіальних підрозділів
Міністерство внутрішніх справ Грузії діє на підставі принципу єдиного
керівництва,

складається

з

відповідних

структурних

підрозділів,

територіальних підрозділів, а також підпорядкованих Міністерству державних
агентств та юридичних осіб публічного права.
Міністерство внутрішніх справ очолює Міністр. Він призначається
Прем’єр – міністром Грузії за згодою Президента. Міністр відповідає за
діяльність Міністерства, представляє Міністерство у відносинах з іншими
міністерствами, відомствами. Міністр є відповідальним за виконання
Конституції Грузії, законів Грузії, міжнародних договорів, які підписала
Грузія, нормативно-правові акти Президента, Уряду Грузії, Прем’єр –
Міністра Грузії, підзаконні акти, що мають відношення до компетентності
Міністерства. На Міністра покладено обов’язок щодо здійснення контролю
виконання

обов’язків

структурними

підрозділами,

підпорядкованими

державними агентствами, юридичних осіб публічного права, територіальних
підрозділів,

контролює

діяльність

посадовців

та

інших

працівників

Міністерства. Окрім того, на Міністра покладаються наступні обов’язки:
подає на розгляд Президента, Уряду та Прем’єр – Міністра проекти
нормативно-правових актів, що відносяться до сфери його діяльності;
призначення та звільнення керівників підрозділів та його працівників
Міністерства, визначає їх права та обов’язки; призначає офіцерів підрозділу
контррозвідки для роботи в державні установи та підприємства, які мають

особливе значення; подає пропозиції Прем’єр – Міністру Грузії щодо
призначення керівників виконавчих органів, які входять в систему МВС
Грузії; здійснює структурну перебудову структурних підрозділів самого
Міністерства, його виконавчих органів та територіальних та спеціальних
підрозділів; затверджує Статути та інші нормативно-правові документи, що
визначають діяльність того чи іншого виконавчого органу; скасовує рішення
інших керівників Міністерства, що порушують Конституцію та чинні закони
Грузії, нормативно-правові акти Президента, Уряду, Прем’єр – Міністра
Грузії; координує дії з Міністром фінансів Грузії щодо фінансування
діяльності Міністерства, приймає рішення щодо розподілу бюджетних
засобів, направлених на фінансування Міністерства та його виконавчих
органів, контролює використання бюджетних коштів, затверджує кошторис
виконавчих органів, що входять в систему МВС Грузії; встановлює систему
заохочення та дисциплінарних санкцій до працівників Міністерства та його
виконавчих

органів,

порядок

нагородження

урядовими

нагородами

відповідно до законодавства Грузії, а також визначає та застосовує стимули,
закріплені Законом Грузії «Про поліцію», як до працівників поліції, так і
осіб, які сприяють діяльності поліції; в межах своєї компетенції присвоює
спеціальні і військові звання працівникам Міністерства; в разі воєнного стану
переводить персонал Міністерства до спеціального режим дій у цей період;
представляє інтереси Міністерства в міжнародних організаціях, що мають
аналогічні завдання, укладає за дорученням Уряду міжнародні договори в
сфері захисту державної безпеки, охорони громадського порядку, протидії
злочинності та іншим правопорушенням; надає Президентові, Уряду та
Прем’єр – Міністру Грузії доповідь про стан діяльності Міністерства;
здійснює інші повноваження, що закріплені за ним законодавством Грузії.
Міністр внутрішніх справ є цивільної особою і політичною фігурою,
яка відповідає перед Парламентом, Президентом та Урядом Грузії за
ефективну діяльність всієї правоохоронної системи в сфері внутрішніх справ.

Аналізуючи повноваження Міністра внутрішніх справ Грузії та
співставляючи з повноваженнями Міністра внутрішніх справ України,
необхідно визначити їх співпадання, за виключенням функцій, пов’язаних з
безпосереднім забезпеченням державної безпеки, в зв’язку з тим, що ці
функцій покладені на керівництво Служби безпеки України. Такий розподіл
обов’язків в Україні пов'язаний з тим, що за територією та населенням
України значно перевищує Грузію, апарат Міністерства внутрішніх справ
України значно більший, ніж у Грузії, а тому здійснення керівництва таким
«монстром», а також ще системою національної безпеки, фактично, не
можливо з точки зору складнощів керування такою системою, і небезпечним
з точки зору зосередження в одних руках значної влади в правоохоронних і
спеціальних органів.
В повноваження Міністра внутрішніх справ Грузії входить видання
певних нормативно-правових актів, що регулюють окремі та різноманітні
сторони діяльності та функціонування Міністерства та його виконавчих
органів, в тому числі, в зв’язку з тим, що в систему Міністерства входить
Національна поліція Грузії,в межах своїх повноважень Міністр здійснює
адміністративні «реалакти», видає нормативні, адміністративно-правові,
індивідуальні адміністративно-правові акти.
Так, Міністром були затверджені в останні роки: Порядок прийому на
службу та проходження служби призовників поліції, Порядок проходження
служби в Міністерстві внутрішніх справ, Порядок проходження служби в
Прикордонній

поліції

Грузії,

Дисциплінарний

Статут

службовців

Міністерства внутрішніх справ Грузії, Кодекс поліцейської етики, Текст
присяги поліцейського, Порядок визначення правових основ соціального
захисту та матеріального забезпечення службовців Міністерства внутрішніх
справ Грузії, Порядок визначення посадових окладів та окладів по званню,
надбавок в системі МВС Грузії, Порядок забезпечення паливно-мастильними
матеріалами транспортних засобів МВС Грузії, Інструкція щодо обігу та
контролю за зброєю в системі МВС Грузії, Перелік вогнепальної зброї

боєприпасів та техніки, що знаходиться на озброєні МВС Грузії, Порядок
зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів, що знаходяться на
озброєні поліції. Наказами Міністра затверджуються зразки форменого одягу
та атрибутики, нагрудні знаки, медальйони та медалі МВС Грузії, а також
Порядок нагородження нагрудними знаками, медальйонами та медалями
Міністерства. Міністром затверджені інші накази, інструкції, що стосуються
діяльності поліції та інших органів Міністерства.
Таким чином, абсолютно зрозуміло, що питання призначення та
визначення повноважень Міністра внутрішніх справ України повністю
врегульовано і відповідає досвіду МВС Грузії, що свідчить про те, що обсяг
повноважень Міністра ВС України надає можливість реалізувати мету,
завдання та функції Міністерства, а тому ефективність його діяльності
пов’язана з чітким розумінням мети, завдань та функцій та професійними
здібностями до керівництва саме таким Міністерством.
Для створення сприятливих умов для ефективного керівництва
системою МВС Грузії, введені посади першого заступника Міністра
внутрішніх справ Грузії та п’ять посад заступників Міністра, один з яких
одночасно є головою прикордонної поліції Грузії – підпорядкованого МВС
Грузії Державного агентства. Зазначені посадові особи призначаються та
звільняються Прем’єр – Міністром Грузії за поданням Міністра та за згодою
Президента Грузії.
Функціональні обов’язки першого заступника і заступників Міністра
визначаються Міністром внутрішніх справ, якщо інше не визначено чинним
законодавством. На першого заступника Міністра покладаються обов’язки
Міністра в разі відсутності останнього. Одним із заступників Міністра
виконуються

обов’язки

парламентського

секретаря

–

представника

Міністерства внутрішніх справ Грузії в парламенті Грузії.
На початку реформ в правоохоронній сфері, в 2004 році до складу МВС
Грузії увійшли разом із поліцією також колишнє Міністерство державної
безпеки,

департамент

екстрених

ситуацій,

департамент

охорони

нафтопроводів, департамент охорони державного кордону. За безпеку та
правопорядок в держави став відповідальним єдиний центральний орган
виконавчої влади – МВС Грузії. Були ліквідовані відділи, управління та
департаменти, які дублювали одну ту ж саму діяльність, що дало можливість
усунути паралельність функцій та зменшити чисельний склад працівників,
підійти раціонально до використання бюджетних коштів. На думку західних
експертів, «реформи в Грузії мають безпрецедентний характер» и проходили
в двох напрямках: «рішуча, безкомпромісна боротьба з корупцією та
створення максимальної свободи економічної діяльності» [62].
В зв’язку з цим, з метою попередження втручання МВС в справи
приватного бізнесу, було прийнято рішення ліквідувати департамент, що
займався розкриттям економічних злочинів, повноваження щодо господарчих
та економічних злочинів передані у спеціальний орган Міністерства фінансів
– фінансовій поліції.
Загальний штат МВС був скорочений з 75 тис. осіб до 26 тис. осіб. До
складу Міністерства також входить 4 тис. працівників департаменту охорони
кордону та 13 тис. співробітників позавідомчої охорони, послугами якої
користуються іноземні дипломатичні представництва та підприємства,
організації, установи. Окрім того, до складу антитерористичного центру
МВС Грузії входять 42 співробітника [63].
Структура Міністерства внутрішніх справ Грузії визначена ст. 17
Закону Грузії «Про Міністерство внутрішніх справ Грузії». До системи
підрозділів Міністерства внутрішніх справ Грузії до середині липня 2015
року входили: Апарат Міністра внутрішніх справ (Office of the Minister);
Адміністрація Міністерства на правах департаменту (Administration of the
Ministry (Department); Генеральна інспекція (на правах департаменту)
(General Inspection (Department); Фінансово - економічний департамент
(Financial – Economic Department); Відділ по роботі з персоналом (Personnel
Main

Division);

Експертно-криміналістичний

департамент

(Expert-

Criminalistic Main Division); Аналітично – інформаційний департамент

(Information-Analytical Department); Оперативно - технічний департамент
(Operative-Technical

Department);

Департамент

контррозвідки

(Counterintelligence Department); Департамент кримінальної поліції (Central
Criminal Police Department); Департамент патрульної поліції (Patrol Police
Department); Національне центральне бюро Інтерполу Грузії (на правах
головного Департаменту) (National Central Bureau of Interpol in Georgia (Main
Division); Центр спеціальних і надзвичайних операцій (Special and Emergency
Measures Center); Агентство прикордонної поліції – прикордонна поліція
Грузії (Border Police of Georgia); Агентство реформ та розвитку (на правах
департаменту) (Reforms and Development Agency (Department); Агентство
державної безпеки (на правах департаменту) (State Security Agency
(Department); Антикорупційне агентство (на правах департаменту) (Anticorruption Agency (Department); Антитерористичний центр (на правах
департаменту) (Counterterrorist Center (Department); Міграційний департамент
(Migration Department); Департамент міжнародних зв’язків (International
Relations Department); Управління нагляду за дотриманням прав людини
(Human Rights and Monitoring Main Division).
Таким чином, до складу Міністерства внутрішніх справ Грузії входять
одночасно структурні підрозділи, що забезпечують діяльність всього
Міністерства, так і органи, які забезпечують окремі напрямки діяльності
держави, фактично як виконавчі органи Міністерства.
До першої групи підрозділів, що забезпечують діяльність всього
Міністерства відносяться: Апарат Міністра внутрішніх справ (Office of the
Minister); Адміністрація Міністерства на правах департаменту (Administration
of the Ministry (Department); Генеральна інспекція (на правах департаменту)
(General Inspection (Department); Фінансово - економічний департамент
(Financial – Economic Department); Відділ по роботі з персоналом (Personnel
Main

Division);

Експертно-криміналістичний

департамент

(Expert-

Criminalistic Main Division); Аналітично – інформаційний департамент
(Information-Analytical Department); Оперативно - технічний департамент

(Operative-Technical Department); Агентство реформ та розвитку (на правах
департаменту) (Reforms and Development Agency (Department); Департамент
міжнародних зв’язків (International Relations Department); відділ контролю за
правами людини (Human Rights and Monitoring Main Division).
Апарат Міністра внутрішніх справ створює належні умови для
діяльності самого Міністра та його заступників, здійснює оперативний
контроль за виконанням завдань та доручень Міністра та його заступників,
займається підготовкою необхідних документів для їхньої управлінської
діяльності, матеріалів для роботи керівництва Міністерства з Парламентом,
Президентом, Урядом, Прем’єр – Міністром, міністерствами та відомствами,
державними та недержавними установами, організаціями, підприємствами, а
також підлеглими підрозділами. Апарат Міністра спеціально пристосований
для забезпечення діяльності самого Міністра, реалізації його політики, ідей в
сфері правопорядку, захисту державної безпеки, державного кордону,
боротьби з тероризмом тощо. В умовах того, що на посаду призначається як
правило політик, член певної політичної партії особливе значення набуває
забезпечення спадкоємності в діяльності Міністерства. Вирішення цього
питання лежить у незмінності протягом певного часу керівництва
підрозділів, незважаючи на можливу заміну самого Міністра. Діяльність
інших керівників Міністерства обмежена лише строками перебування на
посаді та результатами їхньої діяльності на цій посаді, що постійно
оцінюється керівництвом держави та суспільством.
Адміністрація Міністерства виконує роль штабного підрозділу, на яке
покладається фактична розробка стратегії і тактики діяльності всієї
правоохоронної системи, реалізація ідей, які висуває Міністр. Головними
завданнями Адміністрації Міністерства є також координація дій структурних
підрозділів Міністерства – його виконавчих органів, територіальних та
спеціальних органів цих виконавчих органів в межах їхньої компетенції;
протокольна діяльність; підготовка проектів нормативно-правових актів
Міністерства, координація правотворчої діяльності Міністерства; організація

взаємодії з парламентом, Урядом та іншими міністерствами та відомствами;
підготовка парламентських та урядових актів, розробка питань належного
фінансування правоохоронної діяльності.
Особливо важливим інститутом реформи МВС Грузії є Генеральна
інспекція МВС. Фактично, ми маємо підрозділ внутрішньої безпеки, але із
значно більшими повноваженнями, ніж підрозділи внутрішньої безпеки МВС
України. На Генеральну інспекцію Міністерства покладається обов’язок
здійснення контролю за діяльністю працівників Міністерства, виявлення
фактів порушення етичних норм та дисципліни, неналежне виконання
посадових обов’язків, незалежно від місця служби в тому чи іншому
виконавчому органі, проведення службових перевірок відносно працівників
Міністерства, в тому числі, надання згоди на призначення чи звільнення того
чи іншого працівника, боротьба з корупцією в системі Міністерства та
іншими правопорушеннями, розробка заходів щодо попередження та
профілактики корупції та правопорушень в системі Міністерства, підготовка
матеріалів для передачі органами досудового розслідування відносно
працівників Міністерства, які вчинили кримінальні правопорушення. В ході
здійснення своєї діяльності Генеральна інспекція має право здійснювати
оперативно-розшукову, розвідувальну та контррозвідувальну діяльність в
межах структурних підрозділів Міністерства. Генеральній інспекції надано
право здійснення провокацій, в тому числі, здійснювати провокації надання
хабара відносно працівників самого Міністерства, підрозділів поліції та
інших підрозділів, що входять до системи МВС Грузії.
Натомість, ст. 145 Кримінального кодексу Грузії від 22 липня 1999
року

№

2287-вс

(з

подальшими

змінами)

передбачає

кримінальну

відповідальність за провокацію злочину, тобто схилення іншої особи до
здійснення

злочину

з

метою

його

притягнення

до

кримінальної

відповідальності, у виді обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення
волі на строк від 1 до 3 років [64], що означає, що законодавець не робить
виключення, навіть, якщо мета провокації – виявлення осіб, які схильні до

корупційних діянь. Разом з тим, навіть при наявності вказаної норми в
кримінальному законодавстві країни, працівники Генеральної інспекції не
несуть відповідальності за вчинення таких дій.
На нашу думку, діяльність Генеральної інспекції має як позитивні, так
і негативні риси. Українські суди та Європейський суд сприймають
провокацію хабара як підставу для виправдання особи, якщо буде
встановлено, що будь-яка інформація про те, що особа раніше отримували
хабарі, відсутні. Натомість, як свідчить грузинська практика, провокації
сприймаються як ефективний засіб боротьби з корупцією, і необхідно
визнати, що така практика принесла результати в подоланні корупції в
системі МВС та поліції Грузії. Перша думка, яка виникає у державного
службовця або правоохоронця, ця думка про можливу провокацію, що
утримує чиновника від отримання хабара.
Так, керівник Генеральної інспекції Теймуразі Майсурадзе оцінюючи
діяльність Генеральної інспекції стверджує, що в ситуації боротьби з
корупцією у власних рядах «працівники Генеральної інспекції не тільки не
відчували сумління совісті від того, що провокували своїх колег на
правопорушення, а потім саджали їх за це, але й пишались своєю роботою,
оскільки «очищували систему від зрадників та корупціонерів» [65].
На нашу думку, багатовіковий досвід свідчить, що не можна тримати
населення у страху безкінечно, його підтримання потребує значних
людських, моральних і фінансових ресурсів, що, фактично, в довготривалій
перспективі не є можливим. Окрім того, наділення окремої групи суспільства
такою владою над іншими людьми не виключає можливість зловживання
владою.

Необхідно

підпорядкована

також

враховувати,

виключно

Міністру,

що
і

Генеральна
здійснює,

інспекція
фактично,

«контррозвідувальне супроводження аналітичних та пошукових заходів всіх
департаментів Міністерства» [66].
Планування всієї діяльності Міністерства здійснюється Фінансовоекономічним Департаментом, який планує необхідні витрати Міністерства та

його виконавчих органів на забезпечення матеріально-технічними ресурсами,
спеціальною технікою, заробітною платою тощо. Департамент готує від імені
Міністерства пропозиції до парламенту та Уряду щодо виділення коштів із
державного бюджету на фінансування потреб Міністерства. Одночасно,
Департамент здійснює діяльність по формуванню кошторисів окремих
підрозділів і контролює використання наданих коштів, законність і
достовірність витрат фінансових і матеріальних ресурсів.
Основне завдання Відділу по роботі з персоналом (кадрового відділу)
Міністерства є комплектація штату працівників Міністерства, виконавчих
органів та окремих структурних підрозділів. Відділ відповідає за розробку
кадрової стратегії Міністерства, підготовку пропозицій щодо кількості
працівників, проведення відбору на службу в Міністерство та виконавчі
органи, організацію конкурсів на заняття тої чи іншої посади, перевірку осіб,
які виявили бажання працювати в системі Міністерства, здійснює підготовку
матеріалів на призначення на посади, відповідає за професійну підготовку
працівників, їхнє навчання та підвищення кваліфікації, фізичну, службову
підготовку в підрозділах.
На Експертно-криміналістичний департамент покладається обов’язок
здійснювати

експертне

обслуговування

структурних

підрозділів

Міністерства, проведення експертиз, досліджень в інтересах кримінального,
адміністративного і цивільного судочинства, надання фахової допомоги в
проведенні оперативно-розшукової та процесуальної діяльності виконавчих
органів, що входять до складу Міністерства, впровадження нових наукових
методів дослідження та нової техніки в процесі здійснення охорони
громадського

порядку

та

безпеки,

боротьби

зі

злочинністю,

правопорушеннями на державному кордоні, іншими правопорушеннями
тощо.

Департамент

забезпечений

спеціалізованим

транспортом,

що

адаптований для роботи експертів в будь-яких умовах. На 2010 рік підрозділ
мав

45

сучасних

портативних

автоматизованих

криміналістичних

лабораторій, оснащених сучасною технікою. Розвиток служби свідчить про

значну увагу керівництва Міністерства питанням розвитку науки в сфері
правопорядку, впровадженню в практичну діяльність нових наукових
досягнень, які можливо використати в сфері забезпечення внутрішньої
безпеки. Так, експерти департаменту освоїли програму розпізнавання
зображень (фото та відео), висновки експертів супроводжуються додатками у
форматі мультимедійної презентації, що надає можливість об’єктивно
сприймати матеріали досудового розслідування. Грузинські криміналісти
намагаються використовувати всі відомі новітні досягнення. Так, достатньо
успішно

ними

використовується

автоматизована

дактилоскопічна

ідентифікаційна система «Дакто-2000» українського виробництва. Всі речові
докази, що направляються на дослідження у відділ експертиз, підлягають
документуванню, реєстрації, фотографуються і вносяться до електронної
бази даних.
Права та обов’язки

експерта визначаються, в першу чергу,

кримінальним процесуальним законодавством. Так, у відповідності до ст. 52
Кримінально-процесуального кодексу Грузії (Закон Грузії від 09 жовтня 2009
року № 1772), експерт має право: знайомитися з необхідними для проведення
експертизи матеріалами, робити виписки, знімати копії документів; вимагати
надання додаткових матеріалів; в процесі виконання досліджень отримувати
необхідні зразки;вимагати додаткової інформації, необхідної для проведення
експертизи у її ініціатора; відмовляти в проведенні експертизи або
припинити її проведення, якщо питання, що були поставлені перед
експертом, виходять за межі його компетенції, знань або наданих матеріалів
недостатньо для надання висновку; з дозволу ініціатора експертизи, слідчого,
прокурора та суду бути присутнім при проведенні слідчих дій; приймати
участь в дослідженні інших доказів, пов’язаних з предметом експертизи;
використовувати технічні засоби з метою виявлення, дослідження та
демонстрації доказів. Натомість експерт зобов’язаний

вказати у своєму

висновку на обставину, яка стала відома в ході дослідження, але у
відношенні якої ініціатором проведення експертизи питання не ставилися,

зберігати, а в подальшому повертати ініціатору експертизи предмети, що
підлягали дослідженню, якщо ці об’єкти повністю не були використані в ході
проведення дослідження; заявляти самовідвід, якщо виникнуть обставини,
що визначені законом [67].
В структуру департаменту входять відділи по роботі на місці події,
проведення експертиз, кінологічна служба (там же здійснюється підготовка
кінологів та службових собак), наркологічна служба. Департамент має свої
підрозділи на місцях. Зазначене свідчить, що в грузинській експертній службі
зосереджені не тільки підрозділи, як проводять експертні дослідження,
надають допомогу при проведенні процесуальних та оперативно-розшукових
дій, а також всі інші підрозділи, які можуть надати в інтересах судочинства
будь-яку нову інформацію щодо предмету доказування (про що свідчить
наявність в структурі департаменту кінологічної служби).
Одним з найважливіших структурних підрозділів МВС Грузії є
Інформаційно-аналітичний департамент, на який покладено обов’язок
здійснення збору, обробки та надання користувачам (виконавчим органам
МВС Грузії, іншим заінтересованим особам) інформації, необхідної їм в
процесі здійснення нами своєї професійної діяльності. Департамент
відповідає за ведення оперативних обліків, узагальнення інформації за
окремими напрямками діяльності та надання рекомендацій та прогнозів в
процесі

діяльності

виконавчих

органів

Міністерства.

Окрім

того,

департамент є відповідальним за впровадження новітньої технології,
комунікаційних та інформаційних засобів в інтересах правоохоронної
діяльності. В розвиток інформаційної бази Міністерства були вкладені значні
кошти. В керівництві Міністерства було тверде переконання, що в сучасних
умовах не можливо здійснити ефективну правоохоронну діяльність без
належного інформаційного та аналітичного забезпечення.
Директор департаменту безпосередньо підпорядкований Міністру.
Матеріали, що готуються департаментом, надаються на доповідь Міністру, в
разі необхідності – заступникам Міністра по напрямкам діяльності, а також

керівникам підрозділів і органів, якщо така інформація чи аналітичні
документи стосуються діяльності їх безпосередньо. Окрім того, департамент
дуже серйозно займається питаннями висвітлення діяльності МВС, поліції та
інших

виконавчих

органів

Міністерства.

На

думку

грузинський

реформаторів, одним з факторів, що надав можливість швидко та ефективно
провести реформи в правоохоронній сфері і, в першу чергу, в поліції, була
активна роз’яснювальна робота з населенням, у здійснені якої активну участь
приймали працівники та засоби аналітично-інформаційного департаменту.
Так, глава аналітично-інформаційного департаменту Шота Утіашвілі
згодом стверджував, що робота його департаменту мала дуже велике
значення на початку здійснення реформ. Про це він висловився наступним
чином: «Протягом першого року ми клали в піар багато ресурсів, енергії, ми
постійно

показували

по

телебаченню,

як

затримували

чергового

корупціонера. Це було сигналом для суспільства, для того, щоб люди
зрозуміли: ситуація міняється» [68].
Оперативно - технічний департамент МВС Грузії є відповідальним за
організацію

оперативно-технічної

діяльності

виконавчих

органів

Міністерства, здійснює за завданням виконавчих органів Міністерства та
їхніх структурних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову,
розвідувальну та контррозвідувальну діяльність, спеціальні технічні заходи,
направлені

на

документування

протиправної

діяльності,

доказів

в

кримінальному судочинстві, використовуючи спеціальні засоби та спеціальні
методи збору інформації.
На Агентство реформ та розвитку покладається загальний аналіз
діяльності Міністерства, його виконавчих органів та окремих структурних
підрозділів з метою підготовки пропозицій керівництву Міністерства щодо
удосконалення діяльності, а також здійснює аналіз та збір інформації щодо
досвіду

інших

країн

в

правоохоронній

діяльності

для

можливого

застосування в діяльності Міністерства. На Агентство покладається
гармонізація

законодавства

з

Європейськими

стандартами,

розвиток

співпраці з країнами – партнерами, державами ЄС з метою отримання
досвіду.
Департамент

міжнародних

зв’язків

відповідає

за

організацію

міжнародного співробітництва Міністерства з аналогічними міністерствами,
відомствами, агентствами інших країн, обмін делегаціями, підготовка
міжнародних договорів, інших документів за участю Грузії. Так, в лютому
2016 року Департамент міжнародних зв’язків за участю Департаменту
центральної кримінальної поліції організував та провів успішні переговори
щодо встановлення зв’язків і ділового співробітництва з організацією поліції
Європейських країн – Європол. Департамент здійснив необхідну підготовчу
роботу для отримання позитивного звіту по Грузії і підготовки до підписання
угоди про співробітництво, що надасть можливість мати свого представника
в штаб-квартирі Європолу і здійснювати взаємодію з організацією на
оперативному, так і неоперативному рівні, що надасть можливість широко
використовувати можливості організації в боротьбі з міжнародною та
організованою злочинністю, тероризмом, здійснювати ефективно розшук
осіб, які зникли від правосуддя, отримати нові технології протидії
злочинності [69].
Управління

нагляду

за

дотриманням

прав

людини

здійснює

моніторинг дотримання співробітниками Міністерства та його виконавчими
органами прав та свобод громадян, а також захист прав працівників, осіб, які
тимчасово затримані, заарештовані, здійснюють перевірку місць перебування
затриманих та заарештованих. До відання Управління, як один з кроків у
проведенні реформи МВС Грузії, були передані місця попереднього
ув’язнення з метою забезпечення прав осіб, які там утримуються.
Правозахисники та уповноважений по правам людини (Омбудсмен) мають
право у будь-який час відвідувати місця попереднього ув’язнення та місця
позбавлення волі та ставити питання про притягнення посадових осіб до
відповідальності в разі виявлення порушень прав людини. На працівників

підрозділу покладено обов’язок постійно складати рапорти про стан
фізичного здоров’я заарештованих.
Якщо перша група підрозділів Міністерства внутрішніх справ
забезпечує діяльність всього Міністерства, а також його виконавчих органів,
то друга група підрозділів – це, фактично, органи виконавчої влади, що
мають відповідальність в певній галузі правоохоронної діяльності.
До другої групи підрозділів на час каденції команди М.Саакашвілі, аж
до середини 2015 року, входили наступні виконавчі органи: Департамент
центральної кримінальної поліції (Central Criminal Police державної безпеки
(на правах департаменту) (State Security Department); Департамент патрульної
поліції (Patrol Police Department); Агентство прикордонної поліції –
прикордонна поліція Грузії (Border Police of Georgia); Центр спеціальних і
надзвичайних операцій (Special and Emergency Measures Center); Національне
центральне бюро Інтерполу Грузії (на правах головного Департаменту)
(National Central Bureau of Interpol in Georgia (Main Division); Міграційний
департамент (Migration Department), а також Департамент контррозвідки
(Counterintelligence Department); Антикорупційне агентство (на правах
департаменту) (Anti-corruption Agency (Department); Антитерористичний
центр (на правах департаменту) (Counterterrorist Center (Department).
На думку деяких авторів, «після проведення реформ і організаційних
змін

в

силових

відомствах

Грузії,

Міністерство

внутрішніх

справ

перетворилось в свого роду «структурного монстра», стало найбільш
впливовою організацією» [70]. Із зазначеним твердженням важко не
погодитися, враховуючи, що в одному міністерстві, під одним керівництвом
зосереджені служби, що контролюють питання державної і внутрішньої
безпеки, розвідки і контррозвідки, спеціальні операції, фактично здійснюючи
тотальний контроль в державі. В такий ситуації все залежить від того,
наскільки є толерантним керівництвом і наскільки не на словах, а на практиці
вони відстоюють принципи демократії, прав та свобод людини.

Враховуючи, що такий орган створений в Грузії, ніяким чином не
можливо забувати, що саме з Грузії прийшли в історію людства такі особи як
Сталін, Берія та інші, і не можна відкидати ті обставини, що елементи
«сталінізму», як засобу досягнення політичної мети, збереглися у свідомості
окремої частини грузинського керівництва, коли вони не бачать інших
шляхів вирішення поставлених перед собою завдань.
В структурі МВС Грузії функціонують внутрішні війська чисельністю
біля 8 тисяч осіб. На озброєнні військ, крім особистого озброєння, мається
тяжке озброєння, в тому числі, артилерія, танки, авіація тощо. В останні роки
офіцери Внутрішніх військ Грузії проходили підготовку в грузинсько –
турецькому училищі під керівництвом турецьких інструкторів, а також
проходять підготовку за курсом рейнджерів на базі американського
підрозділу спеціального призначення Форт – Брегг [71].
Департамент кримінальної поліції в межах своєї компетенції
відповідає за розкриття, розслідування злочинів, протидію злочинності
здійснює оперативно-розшукову діяльність, розшук осіб, які переховуються
від слідства та суду, безвісті зниклих осіб, протидіє нелегальній міграції,
торгівлею

людьми,

злочинності,

зброєю,

злочинності

наркоманії,

неповнолітніх.

проституції,
В

Грузії

міжнародній

інститут

слідчих

ліквідований і об’єднаний з працівниками оперативних служб, замість них
введено посади детективів. Також до складу Департаменту входять дільничні
інспектори поліції. Розслідування нетяжких злочинів здійснюють саме
дільничні інспектори поліції, а розслідування тяжких та особливо тяжких
злочинів проводять детективи, які поєднують у своїй діяльності елементи
процесуальної

та

оперативно-розшукової

діяльності.

Практично

повноваження проводити досудове розслідування позбавлена і прокуратура,
яка залишила за собою лише підтримання обвинувачення в суді.
Департамент патрульної поліції забезпечує охорону громадського
порядку та громадської безпеки, безпеку дорожнього руху, здійснює
патрулювання громадських місць, надає допомогу іншим органам поліції в

здійснення профілактики, попереджені та розкритті злочинів та інших
правопорушень. Департамент створений як нова структура, що поєднала в
собі функції дорожньої поліції та патрульно-постової поліції і контролює як
безпеку на дорозі, так і громадський порядок на вулицях, площах тощо,
вирішують незначні конфлікти.
Детальний аналіз діяльності Департаменту кримінальної поліції та
Департаменту патрульної поліції буде наданий у Розділі 2.
Агентство прикордонної поліції – прикордонна поліція Грузії
забезпечує охорону державного кордону на підставі Закону Грузії «Про
державний кордон Грузії» від 17 липня 1998 року, забезпечує процедуру
перетину державного кордону, захист політичних та економічних інтересів
держави,

здійснює

оперативно-розшукову,

слідчу,

розвідувальну

та

контррозвідувальну діяльність, направлену за забезпечення недоторканності
кордонів. Діяльність Агентства регламентується Законом Грузії «Про
прикордонну поліцію Грузії»[72]. Відповідно до зазначеного Закону,
прикордонна поліція є правоохоронним органом, спеціальною службою, що
має статус підвідомчої установи МВС Грузії. Служба здійснює прикордоннополіцейські заходи на державному кордоні, міжнародних аеропортах,
повітряних апаратах, у відкритому морі, портах, на залізничних станціях.
При

виконанні

своїх

обов’язків

працівники

прикордонної

поліції

користуються правами поліцейських, в тому числі, щодо застосування в
необхідних випадках фізичної сили, спеціальних засобів та зброї.
Прикордонна поліція отримала право проводити обшуки, огляди,
перевірки та інспектування кораблів, що знаходяться під юрисдикцією Грузії,
а також з метою перевірки екіпажу та пасажирів. Окрім того, на прикордонну
поліцію

покладений

обов’язок

здійснювати

перевірку

кораблів

на

відповідність міжнародним стандартам безпеки, контролювати заходи
охорони навколишнього середовища. Застосування вогнепальної зброї є
допустимим лише в разі, коли відсутня можливість усунути загрозу життю
та здоров’ю особи. Служба прикордонної поліції здійснюється як на суші,

так і на морі. На суші патрулювання кордону, інших визначених для служби
місць здійснюється як в пішому порядку, так і за допомогою транспортних
засобів. Для патрулювання морських кордонів застосовуються катери
берегової охорони прикордонної служби. Їм надано право застосовувати
зброю у відношенні плавзасобів порушників в разі застосування останніми
сили, при переслідуванні кораблів правопорушників, якщо для їхнього
затримання вичерпані всі інші можливості.
Директор Агентства прикордонної поліції за посадою одночасно є
заступником

Міністра

внутрішніх

справ

Грузії

і

підпорядковується

безпосередньо Міністру. Директор призначається Премьєр – міністром Грузії
за погодженням з Президентом Грузії за поданням Міністра внутрішніх
справ. Агентство здійснює обмін інформацією з Агентством державної
безпеки, Департаментом контррозвідки, Антитерористичним центром в
залежності від змісту такої інформації, отримує необхідні інформаційні та
аналітичні матеріали від Інформаційно-аналітичного департаменту.
Міграційний департамент (Migration Department) здійснює реалізацію
політики держави в сфері міграції, готує проекти нормативно-правових актів
щодо легальної та нелегальної міграції. Діяльність департаменту побудована
відповідно до Законів Грузії «Про громадянство Грузії» [73], «Про правове
положення іноземців» [74] та «Про трудову міграцію» від 1 квітня 2015 року.
Так, у відповідності до ст. 6 Закону «Про трудову міграцію» на МВС Грузії
покладено забезпечення доступу до необхідних даних про осіб, що
перебувають на території Грузії, ведення обліку осіб, що прибувають з метою
працевлаштування [75].
Центр спеціальних і надзвичайних операцій (Special and Emergency
Measures Center) був створений на базі двох міністерств МВС (спецназ «Гія
Гулуа») та МДБ Грузії (спецназ «Омега») і виконує певними засобами
функції по боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Але
основними функціями Центру є забезпечення оперативної діяльності
підрозділів Міністерства групами спеціального призначення, здійснення

силових дій, направлених на попередження насильницького повалення
конституційного ладу, нейтралізація терористичних та диверсійних груп,
ліквідація створених ними баз, захист та забезпечення безпеки вищих
посадових осіб країни, а також осіб, які користуються міжнародним
захистом, проведення розмінування, оперативна та фізична охорона об’єктів.
загальна чисельність Центру складає біля 550 осіб, розташований на базах в
Каралеті та Нікозі.
На

Агентство

покладається
територіальної

державної

завдання
цілісності,

щодо

безпеки

(на

захисту

конституційного

правах

департаменту)

державного

суверенітету,

ладу,

попередження

та

нейтралізація будь-якої політичної, економічної або військової загрози
країні, здійснення розвідувальної та контррозвідувальної діяльності, протидія
ворожої діяльності проти Грузії. Директор Агентства підпорядкований
безпосередньо Міністру. В ході своєї діяльності Агентство взаємодіє з
іншими підрозділами на оперативному рівні. Особливу увагу Агентство
приділяє взаємодії з Інформаційно-аналітичним департаментом, отримуючи
необхідну інформацію і аналітичні матеріали по запитуваній тематиці, з
Департаментом контррозвідки, Антитерористичним центром, Агентством
прикордонної поліції – прикордонною поліцією Грузії. Окрім того, необхідна
інформація надходить з Бюро кібербезпеки

(«Cyber Security Bureau»),

Спеціальної служби державної охорони, Грузинської розвідувальної служби.
При необхідності взаємодіє з Департаментами кримінальної та патрульної
поліції.
Департамент контррозвідки здійснює діяльність, направлену на
протидію та припинення діяльності спеціальних служб іноземних держав, в
тому числі, що діють під прикриттям іноземних представництв, організацій,
здійснює координацію з Агентством державної безпеки, Антитерористичним
центром, іншими підрозділами Міністерства, а також з Грузинською
розвідувальною службою, військовою контррозвідкою та спеціальними
підрозділами

Міністерства

оборони

Грузії,

здійснює

радіоконтроль

відповідно до діючого законодавства. Окрім того, Департамент відповідає за
охорону державної таємниці, а в разі виникнення певної ситуації – боротьбу з
корупційними злочинами. До окремих функцій відноситься контроль за
діяльністю окремих політичних груп та організацій.
Департамент напряму підпорядкований Міністру, а його діяльність
курується одним із заступників Міністра. Обмін інформації здійснюється на
двохсторонній основі у випадках, коли інтереси та зони відповідальності
підрозділів перетикаються і інформація, яка отримана одним підрозділам є
важливою для реалізації своїх завдань та функцій іншим підрозділом.
Завданням Антикорупційного агентства є протидія корупції в
державному секторі, серед посадових осіб, розробка заходів профілактики та
попередження корупції, проведення оперативно-розшукових заходів, захист
осіб, які піддаються впливу корумпованих чиновників.
Антитерористичний центр (на правах департаменту) здійснює заходи,
направлені на протидію тероризму, проведення оперативно-розшукових
заходів, збір інформації по заданій тематиці, розробку законодавства,
направленого на протидію тероризму, та рекомендацій в цьому напрямку.
Директор центру підпорядкований Міністру, один із заступників
Міністра безпосередньо здійснює кураторство над цим органом. На
регулярній основі центр надає оперативну та іншу інформацію до Агентства
державної безпеки та отримує необхідну аналітичну та іншу інформацію від
Інформаційно-аналітичного
спеціальних

і

департаменту.

надзвичайних

Антитерористичному

центру

Враховуючи,

заходів

є

підрозділом,

це

не
не

що

Центр

підпорядкованим
виключає,

в

разі

необхідності, їх взаємодію при проведенні певних операцій і заходів.
Як зазначалось раніше, загальна чисельність центру складає всього 42
співробітника, незважаючи на те, що за 2011 рік було зареєстровано 25
фактів намагання організувати терористичні акти [76]. За словами
начальника Центру Георгія Габунія «підрозділ невеликий, але кількість не

визначає якість. Сьогодні в будь-яку точку країни можемо перекинути
мобільні групи і виконати місію» [77].
Національне центральне бюро Інтерполу Грузії здійснює міжнародне
співробітництво на рівні міжнародної організації кримінальної поліції
Інтерполу, збирає та повідомляє інформацію щодо осіб та злочинів, що
мають міжнародних характер, знаходяться в міжнародному розшуку, з цією
метою співпрацює з центральним апаратом Інтерполу та національними
організаціями Інтерполу.
В липні 2015 році Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі підписав
затверджений Парламентом Закон Грузії «Про службу державної безпеки
Грузії» від 8 липня 2015 року, відповідно до якого з 1 серпня 2015 року зі
складу МВС Грузії вилучено частину підрозділів і створено Служби
державної безпеки Грузії [78]. Закон визначає основні керівні принципи
діяльності Служби, її функції та повноваження, порядок проходження
служби публічними службовцями Служби, в тому числі, особами, які мають
військовій або державні спеціальні звання, гарантії їх правового та
соціального захисту, форми здійснення контролю та нагляду за діяльністю
Служби тощо.
В склад Служби державної безпеки увійшли колишні виконавчі
органи МВС, такі як, Агентство державної безпеки (на правах департаменту)
(State

Security

Agency

(Department);

Департамент

контррозвідки

(Counterintelligence Department); Антикорупційне агентство (на правах
департаменту) (Anti-corruption Agency (Department); Антитерористичний
центр (на правах департаменту) (Counterterrorist Center (Department); Центр
спеціальних і надзвичайних операцій (Special and Emergency Measures
Center).
Зазначені зміни структури МВС Грузії суттєво звузило функції МВС
Грузії та надало можливість зосередитися на питаннях внутрішньої безпеки.
Таким чином, до складу Міністерства внутрішніх справ Грузії входять
підрозділи, які забезпечують окремі напрямки діяльності, як виконавчі

органи Міністерства, так і структурні підрозділи, що забезпечують діяльність
всього Міністерства.
При порівнянні структурної побудови Міністерства внутрішніх справ
Грузії та Міністерства внутрішніх справ України необхідно прийти до
висновку, що на час президента М.Саакашвілі структура МВС Грузії суттєво
відрізнялась від структури МВС України, в частині входження до нього
підрозділів державної безпеки, контррозвідки, Центру спеціальних і
надзвичайних операцій, антитерористичного центру, антикорупційного
агентства. Всі інші підрозділи МВС Грузії практично відповідають за своїм
призначенням підрозділам МВС України.

Враховуючи прийняття Закону

Грузії «Про службу державної безпеки Грузії» від 8 липня 2015 року
структурні підрозділи двох міністерств мають багато спільного, що є
результатом впливу грузинського досвіду на побудову правоохоронної
системи України. Так, у відповідності до Положення про Міністерство
внутрішніх справ України від 28 жовтня 2015 року № 878 в складі
Міністерства діють Національна поліція України, Державна прикордонна
служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
Державна міграційна служба України, Національна гвардія України, як
центральні органи виконавчої влади. Основою діяльності цих органів є
Закони України «Про Національну поліцію», «Про Державну прикордонну
службу України», Положення про Державну службу України з надзвичайних
ситуацій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16
грудня 2015 року № 1052, Положення про Державну міграційну службу
України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20
серпня 2014 року № 360, Закон України «Про Національну гвардію України».
Завдання забезпечення державної безпеки, боротьби з тероризмом покладені
на Службу безпеки України, питання протидії корупції - на Національне
антикорупційне бюро України. Наразі, особливістю побудови МВС Грузії є
те, що кожний виконавчий орган входить до складу Міністерства на правах
департаменту (агентства, центру, бюро), в той же час, в МВС України, як вже

зазначалося, входять центральні органи виконавчої влади, що мають більшу
самостійність та відокремленості. На нашу думку, це пов’язано з тим, що
територіальні масштаби України та необхідність забезпечення керованості
вимагають створення органів, які мають можливість самостійно вирішувати
поставлені перед ними завдання, в тому числі, взяти на себе частину функцій
(матеріально-технічного, кадрового забезпечення тощо), які в МВС Грузії
практично реалізуються через центральний апарат.
Окрім

виконавчих

органів,

у

підпорядкуванні

Міністерства

внутрішніх справ Грузії знаходяться територіальні підрозділи, а саме:
Головне управління Автономної Республіки Абхазії (Main Division of
Autonomous

Republic of Abkhazia); Головне управління Автономної

Республіки Аджарії (Main Division of Autonomous Republic of Adjara);
Головне управління Тбілісі (Tbilisi Main Division); Мсхетинське головне
крайове управління (Mtskheta-Mtianeti Regional Main Division); головне
крайове управління Шида Картлі (Shida Kartli Regional Main Division);
головне крайове управління Квемо Картлі (Kvemo Kartli Regional Main
Division); Головне крайове управління Кахетії (Kakheti Regional Main
Division); Самсхеті – джавахетинське Головне крайове управління (SamtskheJavakheti Regional Main Division); Головне крайове управління Імеретії і Рача
– Лечхумі і Квемо Сванеті (Imereti, Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti
Regional Main Division); Гурінське Головне крайове управління (Guria
Regional Main Division); Головне крайове управління Самегрело – Земо
Сванеті (Samegrelo-Zemo Svaneti Regional Main Division).
В складі зазначених органів діють підрозділи, керівні органи яких
входять до складу Міністерства внутрішніх справ. В цілому вони
повторюють структуру центрального апарату МВС Грузії. Разом з тим,
наприклад, підрозділи Департаменту кримінальної поліції та Департаменту
патрульної поліції діють відокремлено один від одного, не підпорядковані
один одному, але діють у взаємодії, що визначена нормами чинного
законодавства.

Крім того, до системи МВС Грузії входять юридичні особи
публічного права, а саме, Академія МВС (Academy of the Ministry of Internal
Affairs of Georgia); Департамент поліції охорони (Security Police Department);
служба охорони здоров’я (Health Care Service of the Ministry of Internal Affairs
of Georgia); Департамент державного матеріального резерву (State Material
Reserves

Department);

департаменту)

Агентство

надзвичайних

ситуацій

(на

правах

(Emergency Situations Management Agency (Department);

юридична особа публічного права – Сервісне агентство МВС Грузії (Legal
Entity of Public Law – Service Agency of the Ministry of Internal Affairs of
Georgia); юридична особа публічного права – служба «112» (Legal Entity of
Public Law - Emergency Response Center) [79].
Академія МВС (Поліцейська академія) (Academy of the Ministry of
Internal Affairs of Georgia) заснована в 2005 році. Першим начальником
академії була призначена співробітниця американської дослідницької
організації Rand Corporation, яка співробітничає з Пентагоном, Анна
Чихіташвілі, що свідчить те, що в галузі поліцейської освіти грузинське
керівництво взяло за основу американський досвід, в тому числі, при
здійсненні фахової підготовки поліцейських. Академія не є вищим
навчальним закладом, який готує фахівців з вищою освітою. Зазначений
учбовий заклад приймає на навчання осіб, які мають вже вищу юридичну
освіту, які мають бажання займати посади детективів, криміналістів. Для
кандидатів на службу в патрульну поліцію вища освіта не є обов’язковою.
Строк навчання був скорочений з 4 років до 3 місяців, загальноосвітні
дисципліни не викладаються. В учбовому закладі проводять три категорії
тренінгів: основні курси підготовки, які передбачені для підготовки
майбутніх поліцейських; повторні курси навчання – для осіб, які знаходяться
на службі в поліції; курси просування – для просування по службовій
драбині. Особи, які вже працюють на службі в поліції мають протягом
одного – двох тижнів пройти перепідготовку, отримують сертифікати за
новою спеціалізацією, без чого не можливо просування в системі МВС

Грузії. В академії здійснюється підготовка осіб для кримінальної, патрульної
поліції, прикордонної поліції, пожежних та рятувальників, працівників
митниці і податкової служби, яка входить до складу Міністерства фінансів
Грузії. Особливу увагу приділяють тактичної підготовки та тренування,
фізичній

підготовці,

роботи

з

спеціальним

обладнанням,

навичкам

використання прийомам бойових мистецтв, вогнепальної зброї.
Крім того, в академії здійснюється підготовка для підрозділів
державної безпеки, розвідки, контррозвідки, інших спеціальних служб. На
базі академії проводяться міжнародні конференції, семінари, тренінги,
присвячені проблемам внутрішньої та національної безпеки. Наявний архів
академії використовується для проведення наукових досліджень, він є
доступний для вчених, істориків, журналістів, осіб, які мають навіть
непрофесійний інтерес до минулого МВС Грузії.
Департамент
підрозділом

МВС

поліції

охорони

Грузії,

що

надає

(Security

Police

державним

і

Department)
не

є

державним

підприємствам, установам, організаціям і населенню комбіновані послуги по
охороні майна, квартир, будинків, стратегічних і комерційних об’єктів,
офісів, вантажів, грошових коштів, публічних і приватних заходів,
моніторинг транспортних засобів тощо з використанням технічних засобів і
фізичної охорони.
Агентство

надзвичайних

ситуацій

(на

правах

департаменту)

(Emergency Situations Management Agency (Department) здійснює діяльність у
сфері подолання наслідків надзвичайних ситуацій.
На Сервісне агентство МВС покладаються обов’язки прийняття
екзаменів та видачу водійських посвідчень, відповідає за постановку та
зняття з обліку автотранспортних засобів, здійснює розмитнення їх,
реєстрацію зброї. Вся діяльність агентства повністю комп’ютеризована, всі
документи отримуються через Інтернет, клієнти агентства не заповнюють
бланки від руки. Здача теоретичних екзаменів для отримання водійського
посвідчення здійснюється тільки в автоматизованим режимі та анонімно.

Юридична особа публічного права – служба «112» (Emergency
Response Center) була створена на базі МВС Грузії для своєчасного
прийняття повідомлень та відповідного на них реагування. Вважається, що
ця служба є служба надзвичайних ситуацій і оперативним центром
реагування і забезпечує оперативне реагування на кризисні ситуації. Дзвінки
приймаються за допомогою єдиної екстреної помочі за номером «112».
Необхідно наголосити, що зазначена служба зобов’язана приймати не
тільки повідомлення, що стосуються правопорядку, а й в тому числі,
приймати

невідкладні

виклики

служб

пожежно-рятувальної

служби,

«швидкої» допомоги, інших надзвичайних служб. Крім того, відділ
забезпечує моніторинг дорожнього руху по Тбілісі, перехресть протягом
всього дня, а у випадках дорожньо-транспортної пригоди направляє на місце
відповідних фахівців.
27 грудня 2011 року уряд Грузії прийняв постанову, відповідно до
якої з 1 січня 2012 року нараховувалась щомісячна плата для фізичних осіб в
розмірі 0,12 доларів США, для юридичних осіб – 0,30 доларів США [В
Грузии задним числом ввели плату за звонки в службу спасения // "Росбалт"
от 28 января 2012].
Структура МВС Грузії є достатньо складною і суттєво відрізнялась до
2015 року від структури МВС України. Як ми маємо можливість бачити, до
2015 року Міністерство об’єднувало функції охорони громадського порядку,
громадської безпеки, протидію правопорушенням, забезпечення захисту
державної безпеки, протидію корупції, тероризму, охорони державного
кордону та заходи у разі виникнення надзвичайних станів. Однозначно, МВС
Грузії є єдиним органом забезпечення правопорядку в державі. Починаючи з
2015 року структурна побудова органів МВС України наблизилась до
структури МВС Грузії. МВС України поставило питання про кардинальну
зміну своєї структури, що знаходить свою підтримку як у законодавців, так і
Президента та уряду України. Необхідно враховувати, що України як по
населенню, так і по території значно перевищує Грузію. Необхідно

акцентувати увагу на тому, що МВС Грузії, як і МВС України відмовилися
від виконання безпосередньо функцій забезпечення громадського порядку,
громадської безпеки, профілактики, розкриття та розслідування злочинів,
передавши їх в Грузії органам поліції, а в Україні - новоствореній
Національній поліції України.

Висновки
1.

Для дисертаційного дослідження автором обрано структурні підрозділи

грузинської поліції, що входять до складу Міністерства внутрішніх справ
Грузії, враховуючи проведені в сфері внутрішніх справ реформи, що на
думку дослідників, є ефективними, а також той факт, що при реформуванні
МВС України та міліції України, при створені Національної поліції України
за основу взятий досвід грузинських реформаторів, а деякі з них були
запрошені керівництвом України для проведення реформ в сфері внутрішніх
справ.
2.

Дисертантом виділено декілька державних органів, що мають вплив на

діяльність у сфері внутрішніх справ, і таких, що безпосередньо приймають
участь як у визначені політики в цій сфері, так і реалізації цієї політики на
практиці. Вважливим чинником є поділ на законодавчу, виконавчу та судову
владу, що визначає роль кожного органу держави у формуванні політики в
сфері внутрішніх справ та її реалізації на практиці. До таких органів
необхідно віднести Парламент Грузії, Президента та уряд Грузії, деякі
міністерства та відомства, в першу чергу, Міністерство внутрішніх справ
Грузії, судові органи, прокуратуру Грузії, Палату Контролю Грузії, Народний
Захисник Грузії. Окрім того, визначено основні нормативно-правові акти, в
першу чергу Конституцію Грузії, закони і підзаконні акти, що визначають та
регулюють діяльність зазначених органів держави.
3.

Досліджені матеріали дають підстави вважати, що в теперішній час

центральним органом виконавчої влади, що діє в сфері внутрішніх справ є

Міністерство внутрішніх справ Грузії, а також деякі структурні підрозділи,
що реалізують у життя стратегію, розроблену Міністерством. До 2015 року
МВС Грузії було міністерством з достатньо великими повноваженнями к у
сфері внутрішніх справ, так в частині забезпечення державної безпеки, що на
нашу думку, створювало загрозу демократії, забезпеченню прав та свобод
громадян. В 2015 році зі складу МВС Грузії були виділені органи державної
безпеки, деякі інші органи, що створило баланс правоохоронних органів в
суспільстві. Натомість МВС Грузії отримало можливість зосередитися саме
на питаннях стратегічного планування заходів забезпечення правопорядку,
не

втручаючись

у

реалізації

стратегічних

завдань,

пов’язаних

із

безпосереднім забезпеченням громадського порядку, громадської безпеки,
протидії злочинності та іншим правопорушенням.
4.

Діяльність Міністерства внутрішніх справ та його структурних

підрозділів і виконавчих органів будується на нормах Конституції Грузії, як
основного закону, інших законів та підзаконних актів, регламентація цієї
діяльності як свідчать досліджені нормативно-правові акти мають високу
ступінь схожості з нормативно-правовими актами, що регламентують
діяльність МВС України та новоствореної Національної поліції України.
5.
Грузії

Аналіз мети (місії), завдань, функцій Міністерства внутрішніх справ
та

Міністерства

внутрішніх

справ

України

дає

можливість

стверджувати, що в обох міністерствах вони практично співпадають, що дає
можливість зосередитися на вирішенні інших питань, пов’язаних з
діяльністю держави в сфері внутрішніх справ, з’ясувати,

що саме підлягає

глибинній зміні в ході реформування МВС та Національної поліції України.
6.

Міністерство внутрішніх справ Грузії має у своєму складі певні

структурні підрозділи та окремі органи виконавчої влади, і в теперішній час
структура МВС Грузії певним чином співпадає зі структурою МВС України.
Так, до складу МВС Грузії входять на правах структурних підрозділів
Департамент

патрульної

поліції,

Департамент

кримінальної

поліції,

Департамент поліції охорони, але єдиної системи Національної поліції, як це
в теперішній час існує в Україні, не створено.
7.

Виходячи із завдань, функцій МВС Грузії, сформовані структурні

підрозділи та виконавчі органи. Натомість, МВС Грузії не втручається в
професійну діяльність по забезпеченню громадського порядку, громадської
безпеки, протидії злочинності та іншим правопорушенням. В складі МВС
Грузії виділяються в залежності від функцій підрозділи загального
керівництва та функціональні підрозділи. Підрозділи, які безпосередньо
здійснюють професійну діяльність в сфері внутрішніх справ, відсутні, вони
знаходяться в таких підрозділах, як наприклад,

Департамент патрульної

поліції, Департамент кримінальної поліції, Департамент поліції охорони.
8.

Враховуючи досвід реформування системи внутрішніх справ Грузії,

необхідно прийняти заходи щодо впровадження лише тих елементів
реформи, які не суперечать нашій традиції побудови правоохоронної системи
в можуть надати довготривалі позитивні результати, а не лише на коротких
проміжок часу.

РОЗДІЛ 2
Поліція Грузія, як складова частина МВС Грузії, організаційно-правові
засади її діяльності
2.1.

Історичні та організаційні умови створення грузинської
Після розпаду Радянського Союзу кожна союзна республіка обрала свій

напрямок розвитку, залишивши у своєму спадку всі позитивні та негативні
риси колишньої держави. В першу чергу, у негативний спадок достався
високий рівень корупції та організованої злочинності. В СРСР вважалося, що
за рівнем корупції та організованої злочинності Грузія займає одне з перших
місць. В Радянському Союзі Грузія була «синонімом корупції, кавказького
кумівства

та

організованими

міліцейського
злочинними

свавілля,
групами

асоціювалась
та

«злодіями

з

грузинськими

в

законі»

[80].

Правоохоронні органи Грузії завжди були найбільш уражені корупцією. В
90-х роках вони були повністю розвалені та деморалізовані внутрішніми
конфліктами в суспільстві. Як і в інших колишніх радянських республіках,
частина працівників міліції поповнила ряди злочинного світу, одночасно
представники злочинних угрупувань активно проникали в міліцейське
середовище. Міліція остаточно втратила свій імідж «народної міліції»,
збільшилася прірва між населенням та міліцією, вона стала зброєю в руках
корумпованих політиків, чиновників та кримінальних авторитетів. В зв’язку з
повною неспроможністю міліції виконати своє завдання по захисту прав та
свобод громадян, населення часто вимушено було зверталося за допомогою
до злочинних авторитетів та злодіїв в законі. Таким чином, на початку 90-х
років в Грузії, як і в інших колишніх республіках Радянського Союзу,
відбулося повне зрощення правоохоронних органів з кримінальними
угрупуваннями, злочинними авторитетами, з корумпованими державними
службовцями та політиками.
Вплив кримінальних авторитетів на суспільне життя було реальним
явищем грузинської дійсності, що також пов’язано із зосередженням значної

кількості злодіїв в законі саме в Грузії. Відповідно до інформаційного звіту
МВС Грузії за 2004 рік (період, коли лише починалися реформи МВС Грузії),
на пострадянському просторі було зареєстровано трохи більше 1 тисячі осіб,
які вважали себе «злодіями в законі», з них 350 осіб були грузинами.
Враховуючи, що за статистичними даними на території Радянського Союзу
проживало всього біля 1,5 відсотків грузин, зазначене свідчило про розквіт та
вплив кримінального середовища, організованої злочинності на суспільне
життя Грузії на час обрання М. Саакашвілі президентом Грузії [81].
Враховуючи ситуацію, що склалося, керівництво Грузії прийшло до
переконання, що єдиним засобом ліквідації корупцію в тому чи іншому
державному органі чи його підрозділі є повна його ліквідація та створення
нового органу або підрозділу. Як зазначав колишній Міністр внутрішніх
справ Грузії Вано Мерабішвілі, «ми не послухали порад європейських
доброзичливців, які пропонували нам реформи проводити повільно,
поступово. Ми вчинили досить грубо і за один день звільнили з Міністерства
внутрішніх справ 15 тисяч співробітників» [82].
Необхідно звернути увагу на ті обставини, що звільненні зі служби
працівники поліції та МВС Грузії не намагалися опротестовувати рішення
про звільнення. На нашу думку, це пов’язано з тим, що були запропоновані
зовсім інші умови роботи, які не відповідали інтересам звільнених осіб. В
будь-якому випадку були створені умови неможливості повернення цих осіб
до правоохоронних органів без участі в конкурсах та при жорсткому відборі
та контролі громадськості. Якщо розглядати проведення реформи міліції /
поліції в Україні, то керівництво новоствореної Національної поліції пішло
іншим шляхом, а саме шляхом створення нового підрозділу – патрульної
поліції, що комплектувалося на конкурсній основі з нових осіб, більшість з
яких раніше не були пов’язані з правоохоронної діяльності, а також
атестування діючих працівників міліції / поліції, які займали посади в
оперативно-слідчих органах, дільничних інспекторів міліції / поліції тощо.

Як свідчать багаточисельні скарги до судових інстанцій, процедура
проведення атестації таких працівників була слабо розроблена, діяльність
атестаційних комісій часто носила суб’єктивний характер.
В грузинській правоохоронній системі були створені такі умови, при
яких зникла необхідність надавати хабарі знизу доверху. Це пов’язано з
наявністю політичної волі реформаторів позбутися корупції, що призвело до
заняття керівних посад в поліції осіб, що не були пов’язані з корупційними
діяннями і які відмовилися від навіть думки про можливість отримання
хабарів за виконання своїх функціональних обов’язків, а тим більше від своїх
підлеглих. Така позиція осіб, які приймали участь в реформуванні МВС та
органів поліції Грузії призвела до того, що були усуненні причини
«внутрішнього» хабарництва в правоохоронній

системі. З іншого боку,

були створені належні матеріально-технічні умови діяльності поліції, різко
піднятий розмір заробітної плати і одночасно введенні жорсткі «драконові»
міри покарання за корупційні діяння. В цьому плані була вироблена позиція
судів в справах по хабарництву. Навіть за отримання хабара в розмірі 50
доларів призначались покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10
років.

Таким

чином,

шляхом

одночасного

застосування

заохочень

(матеріальних, моральних) та жорстких покарань реформаторам вдалося
подолати корупцію в системі МВС та поліції Грузії. Зміна іміджу поліції
призвела до суттєвого підняття довіри населення і посилання співпраці
поліції з суспільством, що плинуло, разом з системою професійної
підготовки, на результативність та ефективність поліції.
Рівень довіри населення до поліції на час початку реформ, які почалися
в 2003 році з моменту обрання Президентом Грузії М. Саакашвілі, був одним
з найнижчих в світі і складав 5 відсотків. Аналіз матеріалів, пов’язаних з
реформами в Грузії свідчить, що в результаті проведення реформ в системі
МВС Грузії, рівень довіри до грузинської поліції на 2010 рік виріс до 87
відсотків, і перевищив загальний рівень довіри до поліції, який на той час був
зафіксований в Європейському Союзі [83].

Дуже важливим є питання можливості втручання держави в суспільне
життя. Грузинські дослідники, йдучи до європейської інтеграції, чітко
розуміють необхідність обмеженого втручання держави в суспільне життя.
Така ж сама думка домінує в грузинському суспільстві в цілому. Одночасно,
це передбачає достатньо жорсткий контроль суспільства, громадськості щодо
розширення впливу держави, її правоохоронної системи на суспільне життя.
Наявність в будь-якому випадку впливу держави на суспільне життя не
повинно провокувати виникнення бажання у будь-якого члена суспільства,
працівника державної установи чи організації поставити інтереси держави
над правами і свободами громадян. Держава обмежена в своїх діях окремими
сферами суспільного життя і лише в тих обсягах, які визначає громадянське
суспільство, і у тих випадках, коли та чи інша проблема не може бути
вирішеними самим громадянським суспільством для забезпечення своєї
безпеки, функціонування та еволюційного розвитку.
Це питання є вкрай важливим для сучасної України, коли з одного боку
держава втрачає керування політичними і економічними процесами, але
намагається поставити під повний контроль життя окремої людини та
суспільства в цілому.
В науковій думці України сформовані аналогічні ідеї, які відповідають
європейському баченню співвідношення державного втручання в суспільне
життя. Так, український вчений Х.П. Ярмакі акцентує увагу, що «побудова в
Україні правової держави, перехід на ринкові відносини, прагнення України
до вступу в Євросоюз вимагає скорочення державного втручання у діяльність
організацій, у життя громадян, і за цих умов обсяг нагляду має постійно
розширюватися за рахунок звуження обсягу контролю» [84, С. 18].
На практиці, як було вже зазначено, ми маємо зовсім інший результат.
Відмічається закономірність: чим менше держава має реальної можливості
керувати

внутрішнім життям суспільства, тим

більше проявляється

намагання поставити під контроль навіть думки окремої людини. Як же по
іншому можна було сприйняти ідею Кабінету Міністрів України заборонити

критику урядових дій, що викладена в урядовій постанові Про затвердження
Правил етичної поведінки державних службовців від 11 лютого 2016 року
№ 65 [85]. На щастя така ідея не знайшла підтримку ні у політиків, ні у
населення [86].
Питання необхідності та міри втручання держави вже досліджувалося
раніше в українській літературі, зроблено висновки, які нами підтримуються,
що в Україні втручання держави в особисте життя громадян є занадто
надмірним,

що

підтверджується

проведеним

раніше

опитуванням

працівників органів внутрішніх справ. Так, 62 % опитаних осіб вважають, що
існує необхідність обмежити втручання правоохоронних органів в суспільне
життя і тільки 37 % опитаних осіб вважають, що таке втручання є
недостатнім (1 % опитаних не змогли відповісти на це запитання).
Так чи інакше, напередодні реформ перед реформаторами постала
держава, яка стояла на межі бідності, економіка фактично зупинилась і по
рівню обсягу випуску своєї продукції Грузія опустилася до рівня 1960 року.
Ситуація суттєво ускладнювалася внутрішніми політичними проблемами,
міжнаціональними війнами та громадянським протистоянням, втратою,
практично, 20 відсотків своєї території.
Приход до влади М. Саакашвілі пов'язаний з тим, що населення країни
втратило довіру до старого державного апарату та осіб, які його
уособлювали. М. Саакашвілі, розпочинаючи грузинські реформу, прийшов
до висновку про нездатність старого державного апарату та осіб, які в ньому
працюють, здійснити глобальні перетворення в суспільстві, змінити
економічний стан Грузії, навести лад в правоохоронній системі, забезпечити
незалежність та суверенність держави. Він зробив ставку на повну зміну
кадрів в системі державного управління, вважаючи, що державний апарат,
правоохоронні органи повністю корумповані, а тому навіть порядні, чесні та
професійні кадри не могли уникнути участі в корупційних оборудках і не
зможуть зміни у своїй масі свою ментальність і відношення до корупції.

Вибір був зроблений в напрямку запрошення молодих реформаторів,
іноді навіть не професіоналів в певній галузі, а в першу чергу, осіб, що мають
високі управлінські здібності, добру освіту (бажано західну), не пов’язані
будь-яким чином з державним апаратом або правоохоронними органами,
орієнтовні на європейські цінності. Перевага віддавалась молодим, але вже
досвідченим
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в
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та

економіки,

над

професіоналізмом «старих» кадрів – спеціалістів в певній галузі суспільного
життя. Сформована новим Президентом Грузії команда реформаторів
складалась з невеликої кількості осіб віком від 25 до 35 років, найстаршим з
яких був Вано Мерабішлвілі, 1968 року народження, який очолив
Міністерство внутрішніх справ. Перевагою команди Президента Саакашвілі
було те, що вони не були пов’язані зі старою системою державного
управління,

не

мали

будь-яких

зобов’язань

перед

політичними,

економічними чи кримінальними колами в середині країни та за її межами.
Ще раз необхідно наголосити на висновку, що витікає з результатів
проведених в Грузії реформ: для успішності реформ, в першу чергу,
необхідна політична воля керівництва держави, відмова осіб, які взялись за
проведення

реформ

від

будь-яких

привілеїв,

корупційних

зв’язків,

особистого інтересу при зайнятті посад в державному апараті.
Зазначені обставини є показовими для України і свідчать, що
проведення кардинальних реформ в суспільстві можливо в теперішній час
тільки «зверху» при наявності політичної волі та при наявності підтримки
населення та всього суспільства. Як свідчить українська дійсність, саме це
бракує керівництву Української держави, про що свідчать постійні
корупційні скандали, пов’язані з першими особами держави. Без політичної
волі, без відмови від особистої корисливої заінтересованості, без усунення
олігархічних кланів від участі в політичному житті провести глобальні
реформи, в тому числі, в сфері внутрішніх справ, є неможливим. Навіть якщо
подолати на певний час корупцію в органах поліції, при її повальному
існуванні в інших державних інституціях, досягнуті успіхи будуть

знівельовані, а сама ідея побудови справедливого суспільства буде
дискредитованою.
Нова
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необхідність сприйняття такого досвіду та можливість його адаптування з
урахуванням національних умов. Вважається, що грузинський досвід
реформування

МВС

Грузії

отримав позитивну оцінку

західних

та

українських спеціалістів та експертів, як найуспішніший на території
колишнього Радянського Союзу. Як один з позитивних результатів реформи
є суттєва зміна відношення громадян до правоохоронних органів, поява
поваги населення до поліції. Професія поліцейського означає повагу,
громадяни вже не бачать в працівникові поліції злочинця в погонах, а тільки
їх захисника та захисника справедливості [87].
На нашу думку, є підстави використати деякі позитивні елементи
грузинської реформи при реформуванні правоохоронної системи України.
При формуванні нової поліції реформатори виходили з того, що
необхідно ліквідувати підрозділи, які повністю були паралізовані корупцією.
Враховуючи, що найбільш проблемним для населення був підрозділ ДАІ,
було прийнято рішення про його ліквідацію. Замість дорожньої поліції і
патрульно-постової служби була створена єдина патрульна служба. Логіка
реформаторів виходила з того, що дорожня поліція фактично перетворилася
в цілковите злочинне угрупування, де в орбіту корупції, хабарництва
втягувалися навіть особи, які бажали працювати чесно та з дотриманням
закону. Ліквідація дорожньої поліції не призвела до будь-яких серйозних
наслідків в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, так як особовий
склад дорожньої поліції, практично не займався своїми професійними
обов’язками. Окрім дорожньої поліції були ліквідовані підрозділи, які не
впливали на криміногенну обстановку, були зайвими в системі охорони
громадського порядку та безпеки, протидії правопорушенням.

В теперішній час фінансування поліції Грузії, як і всього Міністерства
внутрішніх справ Грузії, здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету, а юридичних осіб публічного права, що діють в сфері управління
Міністерства – у відповідності із законодавством Грузії. Якщо поліцейський
при виконанні службових обов’язків користується власним транспортним
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встановленими Міністром внутрішніх справ Грузії.
Іншим елементом реформи поліції є конкурсний відбір осіб на службу
в поліцію, зміна підходів до підготовки та перепідготовки кадрів. Відбір
кадрів на роботу в поліцію може бути успішним якщо його здійснюють
успішні менеджери, не пов’язані будь-яким чином, з органами державної
влади та управління, корупцією. Ще одним елементом реформи поліції є
чітке визначення функцій структурних підрозділів, ліквідація паралелізму, а
також
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невідворотність покарання за вчиненні правопорушення, встановлення
дружніх відносин поліції з населенням.
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Ethics), прийнятий 2013 року, визначає принципи поліцейської діяльності. На
нашу думку, є підстави використати деякі позитивні елементи грузинської
реформи при реформуванні правоохоронної системи України.
До них Кодекс відносить принципи законності, людяності, поваги до
прав людини та основних свобод, справедливості. Працівник поліції перед
початком будь-яких поліцейських дій зобов’язаний бути впевнений в їх
законності. Поліцейський зобов’язаний бути уважним до людей, скромний,
діяти із врахуванням правових і моральних норм. Працівник поліції
зобов’язаний захищати право на життя; право на свободу і особисту
недоторканність; право на недоторканість особистого життя; право власності,
свободу думки, совісті та релігії; свободу висловлювання; право на свободу
мирного зібрання; свободу пересування; інші права та свободи, що закріплені

Конституцією Грузії і міжнародними зобов’язаннями. При виконанні своїх
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зобов’язаний відноситься з повагою до людини, проявляти справедливість та
безсторонність, незалежно від раси, національності, мови, статі, віку, релігії,
майнового стану, соціальної приналежності, походження, освіти, місця
проживання, сексуальної орієнтації.
Проведенні реформи поліції та всієї правоохоронної системи, дали
позитивні результати. Деякі дії керівництва Грузії розцінюються по різному,
окремі з них були вкрай жорсткими. Є різні оцінки шляхів досягнення
результатів, наприклад, викорінення організованої злочинності в Грузії. В
цьому плані особливий інтересі для дослідників мають дії грузинських
реформаторів по викоріненню впливу злочинних авторитетів «злодіїв в
законі» на суспільне життя Грузії.
Є помилкою, на нашу думку, вважати, що дії грузинського керівництва
носили спонтанний характер. Дослідження американського науковця Гевіна
Слейда, який працював в Оксфордському університеті, університеті Торонто,
є автором книги «Реорганізація злочинності: мафія та антимафія в
пострадянській Грузії» (Reorganizing Crime: Mafia and Anti-Mafia in PostSoviet Georgia), свідчать, що були проведені підготовчі дії перед глобальним
наступом на організовану злочинність. За його даними ще за два роки до
приходу до влади Президента М. Саакашвілі, на запрошення грузинського
уряду розробкою цієї проблеми зайнявся відомий італійський спеціаліст в
області боротьби з мафією, колишній мер міста Палермо Л. Орландо [88].
Результатом роботи Л.Орландо в Грузії стала підготовка та прийняття 20
грудня 2005 року Парламентом Закону Грузії «Про організовану злочинність
та рекет», який є аналогом італійського закону 1992 року. Як визначено в ст.
1 зазначеного Закону, його метою є «сприяння боротьбі з організованою
злочинністю, злодійським співтовариством і рекетом, їх попередженням, а

також боротьба з членами злодійських співтовариства на захист приватних,
громадських та державних інтересів» [89].
В Законі на законодавчому рівні були визначені поняття «злочинне
співтовариство», «злодій в законі», «злодійська розбірка», «рекет». Так, за ст.
3 цього Закону, «злодій в законі» - «це член злодійського співтовариства,
який відповідності зі спеціальними правилами злодійського співтовариства в
будь-який формі здійснює управління або (чи) організує злодійське
співтовариство або визначену групу осіб» [89].
Закон передбачав (з посиланням на інші нормативно-правові акти)
заходи, направленні на боротьбу з організованою злочинністю, рекетом,
суттєве підвищення відповідальності за вчинення конкретних злочинів, а
головне, і в першу чергу, за участь у злодійський товариствах та визнання
самого статусу «злодія в законі», зігравши на особливостях злодійського
«кодексу честі». Закон надав можливості грузинський поліції притягати до
кримінальної відповідальності вже за саме визнання такого статусу, вилучати
майно не тільки таких осіб, членів злодійських угрупувань, товариств, а й
осіб, які є близькими до них. Майно та кошти, які в подальшому були
вилучені в державний бюджет, пішли на покриття витрат, у тому числі, на
реформування поліції та системи виконання покарань. Вилучення такого
майна у відповідності з названим Законом здійснюється за процедурою,
передбачено. Цивільним процесуальним кодексом Грузії (ст. 5).
В зв’язку з прийняттям Закону Грузії «Про організовану злочинність та
рекет», були внесені зміни до Кримінального кодексу Грузії, який був
доповнений ст. 223-1 під назвою «Членство у злодійському товаристві,
«злодій у законі». За ч. 1 ст. 223-1 КК Грузії, відповідальність настає за
членство у злодійському товаристві і передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі від 5 до 8 років, штрафом або без нього. Якщо особа
перебуває в положенні «злодія в законі», то закон передбачає покарання у
виді позбавлення волі від 7 до 10 років, штрафом або без нього [90].

Враховуючи застосування окремими організованими злочинними
групами, «злодійськими співтовариствами» терору для досягнення своїх
злочинних цілей, був внесений в Парламент Грузії спочатку проект, потім і
27 червня 2007 року прийнятий Закон Грузії «Про боротьбу з тероризмом»,
направлений на профілактику, попередження та боротьбу з тероризмом як
таким, а й на подолання спротиву «злодійських» груп та організацій [91].
Необхідно зауважити, що Верховною Радою України також був
прийнятий Закон «Про боротьбу з тероризмом», направлений на «захист
особи, держави і суспільства від тероризму, виявлення та усунення причин та
умов, які його породжують». Закон визначає «правові та організаційні основи
боротьби з цим небезпечним явищем, повноваження і обов’язки органів
виконавчої влади, об’єднань громадян і організацій, посадових осіб та
окремих громадян у цій сфері, порядок координації їх діяльності, гарантії
правового і соціального захисту громадян у зв’язку із участю у боротьбі з
тероризмом» [92].
Разом з тим, зазначений або інший нормативно-правовий акт не
визначив відношення законодавця до особливої категорії осіб, які діють як в
українському, так і грузинському суспільстві, а саме, «злодіїв у законі»,
організованих злочинних груп та організацій, що також активно впливають
на суспільне життя і для досягнення своїх злочинних цілей можуть
застосовувати і застосовують методи терору.
Жорсткі дії по відношенні до членів організованих злочинних груп та
«злодіїв в законі», застосовані в Грузії, хоча і викликають різні оцінки
правників та правозахисників, є грузинської реальністю, втіленням ідей
нового керівництва Грузії при президентстві М.Саакашвілі щодо подолання
спротиву проведенням реформ з боку злочинних авторитетів, які мали вплив
не тільки на злочинне середовище, а й на владу, фактично об’єднавшись з
нею та її представниками, чиновниками, працівниками правоохоронних,
спеціальних, наглядових і судових органів. Були здійсненні намагання навіть
через Європейський суд з прав людини вплинути на такий розвиток ситуації.

Натомість, Європейський суд з прав людини підтримав позицію нового
керівництва Грузії і прийнятий Парламентом Закон Грузії «Про організовану
злочинність та рекет», висловивши свою правову позицію в справі
грузинського громадянина Ізета Ашларба [93]. Суд постановив, що
законодавство і уявлення широкої громадськості щодо практики «злодіїв в
законі» Грузії мають достатньо зрозумілий характер. «Навіть якщо Ашларба і
не розумів таких кримінальних понять, виходячи із загальнодоступних знань,
він легко міг передбачати, в тому числі, при необхідності, шляхом
консультування з юристами, що його дії можуть потягнути за собою
кримінальну

відповідальність,

передбачену

діючим

на

той

час

законодавством» [94].
На нашу думку, необхідність у таких заходах була викликана реальною
ситуацією, що склалась в Грузії, суттєвим впливом організованої злочинності
та «злодіїв в законі» на суспільне життя Грузії. Керівництво грузинської
держави прийшло до обґрунтованого висновку про те, що створення нових
правоохоронних органів та подолання корупції повинно супроводжуватися
також повною ліквідацією впливу організованої злочинності на прийняття
рішень в державі та підтримки населення і здійснюватися паралельно,
одночасно. Офіційна грузинська статистика свідчить, що прийняття
адекватних заходів призвело до суттєвого зменшення впливу організованих
груп та організацій, злочинних авторитетів на життя країни, і як результат, до
суттєвого знищення рівня злочинності та корупції в Грузії.
Так, за даними Міністерства внутрішніх справ Грузії, в 2006 році, який
визначається як найбільш складним після «Революції роз», було вчинено
62283 злочинів, з них було розкрито лише 18207 злочинів. Вже в 2010 році на
території Грузії було вчинено 34739 злочинів (79,2 злочини на 10 тис.
населення), з них було розкрито 17101 злочин. Якщо порівняти показники
рівня злочинності за період 2006-2010 роки, кількість вчинених злочинів
скоротилося на 27533, а розкриття зросло на 20 відсотків [95]. Необхідно
зауважити, що застосований підхід до оцінки діяльності правоохоронних

органів передбачає використання статистики для прийняття управлінських
рішень, наприклад, збільшення чи зменшення асигнування та діяльність
поліції, впровадження нових технологій діяльності поліцейських тощо, а не є
засобом реагування до керівників підрозділів поліції, які «допустили»
зростання злочинності, як це традиційно здійснюється в українській
правоохоронній системі.
При

оцінці

діяльності

правоохоронної

системи

в

цілому

та

національної поліції у тому числі, керівництво грузинської держави постійно
звіряється з рівнем та показниками країн Європейського Союзу та США. Так,
підсумовуючи діяльність поліції в 2010 році, Міністр внутрішніх справ Грузії
Вано Мерабішвілі зауважив наступне: «Дуже важливо, що минулий рік був
переломним в плані скорочення рівня злочинності. Наш показник вже
наближається до рівня Німеччини і на багато перевищує показники багатьох
країн, в тому числі, і Західної Європи» [96].
За індексом злочинності в 2016 році (Crime Index for Country 2016)
Грузія займає шосте місце в світі з 117 країн і є однією з найбезпечніших
держав світу. Індекс злочинності Грузії складає 22,16 одиниць, а індекс
безпеки становить 77,84 одиниць. За цими показниками Грузія випереджає
своїх найближчих сусідів Вірменію (25 місце), Азербайджан (31 місце),
Туреччину (47 місце), Росію (68 місце) [97].
Реальне подолання впливу «злодіїв в законі» та пов’язаних з ними
корумпованих

чиновників

на

суспільне

життя,

надало

можливість

керівництву Грузії піти на скорочення чисельності грузинської поліції, про
що свідчить той факт, що на одного поліцейського Грузії

припадає в

теперішній час 78 громадян, а до початку реформ в 2004 році – 324. В свою
чергу, скорочення штатної чисельності поліції дало змогу збільшити в рази
заробітну платню працівникам органів поліції, що є одним з елементів
антикорупційної реформи в поліції Грузії [98].
Таким чином, проведення реформ у правоохоронній системі Грузії
мало багатовекторний характер і призвело не тільки до зменшення корупції

в поліцейському середовище, а й покращення загальних показників боротьби
зі злочинністю.
Автор

вважає, що

ігнорування

наявного

тиску кримінального

середовища в житті українського суспільства, відсутність активного та
жорсткого подолання будь-якого спротиву з боку кримінальних авторитетів
та пов’язаних з ними чиновників і олігархічних кланів, здатне паралізувати
проведення реформ так необхідних для України. При реформуванні всього
суспільного життя в Україні, в тому числі, правоохоронної системи і сфери
внутрішніх справ, необхідно також не ігнорувати вплив організованої
злочинності на прийняття рішень на вищих щаблях держави.
Ігнорування впливу злочинних авторитетів та пов’язаних з ними
державних чиновників, працівників правоохоронних та спеціальних органів,
крупних

олігархічних

кланів,

зробить

не

можливість

кардинальних

перетворень в суспільстві. Натомість, як свідчать поточна діяльність
українського керівництва, парламенту, уряду, будь-яких дій щодо обмеження
впливу злочинних авторитетів, угрупувань не здійснюється. Йде розмова
щодо ліквідації впливу олігархів на політичне, економічне життя суспільства,
але реальних кроків в цьому напрямку суспільство, поки що, не бачить.
Верховна Рада України не змогла прийняти відповідний закон, який би надав
можливість нанести нищівний удар по організованій злочинності та
злочинним авторитетам. Як зазначила керівник Національної поліції України
Х. Деканоідзе, цей закон є «дуже важливим для нашої країни. Якщо ми
хочемо реально збити злочинність, якщо ми хочемо реально знищити банди і
організовану злочинність, то я би дуже хотіла, щоб Верховна Рада
сконсолідувалася навколо цього закону» [99].
Проводячи паралелі з проведенням реформ в Україні, ми бачимо
намагання керівництва МВС України скоротити витрати на утримання
особового складу, в тому числі, чисельність діючих працівників органів
поліції. На теперішній час ліквідовано Головне управління по боротьбі з
організованою злочинністю і деякі інші підрозділи МВС. За межами

Національної поліція залишилися підрозділи експертно-криміналістичної
служби (як і в Грузії, вони стали структурним підрозділом МВС). Натомість,
до теперішнього часу продовжує діями державна автомобільна інспекція
(ДАІ).
Здійснення непродуманих штатних і кадрових перетворень призвело до
значного відтоку підготовлених фахівців з органів внутрішніх справ при
незначному підвищенні заробітної платні, враховуючи глибоку економічну
кризу, і суттєвому зростанню рівня злочинності в державі при високому
рівні корупції в правоохоронній системі. За даними та Національної поліції
України, загальна штатна чисельність поліції, що утримується за рахунок
державного бюджету, складає 130 тис. осіб, з яких 119 тис. осіб – є
поліцейськими [100].
Звертає увагу, що Національна поліція публікує дані лише про осіб, які
фінансуються з державного бюджету, що свідчить про те, що в складі
Національної поліції працюють особи, які фінансуються з інших джерел.
Окрім того, в Національній поліції відмічається та ж саме тенденція, що мала
місце в попередні роки – великий управлінський апарат. З 130 тис. штатних
працівників, які утримуються за рахунок державного бюджету, 11 тисяч осіб
не виконують напряму поліцейські функції. Станом на 01 травня 2016 року
численність населення складала 42554 млн. громадян [101], що означає, що
щільність поліції в Україні на 100 тис. населення складає 305 одиниць, що в
4 рази більше, ніж в Грузії. Натомість, стан злочинності на кінець 2015 року
має наступний вигляд: усього обліковано кримінальних правопорушень –
430629, що складає 134, 1 злочин на 10 тис. населення [102]. Це 1,7 рази
більше, ніж в Грузії.
Таким чином, оцінка подій, що мали місце на передодні початку
реформ в правоохоронній сфері Грузії в 2004 році, свідчить про те, що новим
керівництвом Грузії була визначені основні причини неефективності
діяльності грузинської поліції: в першу чергу, тотальна корупція, вплив на її
роботу корумпованих чиновників та політиків всіх рівнів, злочинних

авторитетів, «злодіїв в законі», які перетворили поліцію з органу, що захищає
права та свободи всіх без виключення громадян, в інструмент вирішення
своїх політичних, економічних та злочинних інтересів. Інша причина, що
витікає з першої, відсутність довіри населення до своєї поліції, взаємозв’язку
поліції з населенням, повна підтримки населенням, а також структурні
помилки, пов’язані з дублюванням функцій окремих підрозділів та відомств в
правоохоронній сфері, неналежне фінансування правоохоронної діяльності,
знищення позитивної мотивації у працівників поліції щодо чесного служіння
суспільству.
Проведене дослідження свідчить про те, що новому грузинському
керівництву в часи президентства М. Саакашвілі стало очевидним, після
проведеного аналізу ситуації в країні разом з експертами США та
Європейського

Союзу,

необхідність

проведення

не

окремих,

а

всеохоплюючих, рішучих і швидких реформ у всіх, без виключення сферах
життя, в тому числі, в сфері внутрішніх справ.
Аналогічні проблеми стоять сьогодні перед українським керівництвом
та українським суспільством. Для України, як і для Грузії, не може бути
наданий значний час для проведення кардинальних реформ. За 25 років
незалежності зросла та зміцніла власна олігархія, корупція та організована
злочинність, які впливають на все життя України, що не дає сподівань на
можливість проведення неспішних поетапних перетворень в країні. На нашу
думку, враховуючи грузинський досвід, проведення реформ повинно бути
тільки рішучим, обмеженим у часі та одночасним у багатьох сферах
суспільного життя, в тому числі, в сфері внутрішніх справ, так як затягування
з їх проведенням веде до втрати наступальної енергії, довіри населення до
керівництва держави, а також в можливість кардинально змінити суспільне
життя, що означає провал будь-яких можливих перетворень на краще.

2.2.

Конституційно-правові засади діяльності та основні завдання і
функції поліції Грузії
Міністерство внутрішніх справ Грузії, як свідчать попередні висновки,

що отриманні в ході дослідження, є центральним органом виконавчої влади в
сфері внутрішніх справ, в підпорядкуванні якого знаходиться ряд виконавчих
органів, в тому числі, підрозділів, що відносяться до таких, які слід віднести
до поліцейських підрозділів.
Необхідно звернути увагу, що в багатьох європейських державах, в
тому числі, в сучасній Україні, поліцейські органи структуровані в єдиний
державний орган виконавчої влади, що має назву, як правило «Національна
поліція». Натомість така назва не буде правильною по відношенню до
поліцейських органів Грузії. В своєму дисертаційному дослідженні автор по
різному називає поліцейські органи Грузії: «грузинська поліція», «поліція
Грузії», «структурні підрозділи поліції МВС Грузії» тощо. В засобах масової
інформації та в інших джерелах, як правило поліцейські органи Грузії
називають поліцією Грузії, що пов’язано з визнанням важливої ролі поліції в
суспільному житті всього населення країни.
Наразі, досліджуючи структуру Міністерства внутрішніх справ Грузії
необхідно прийти до висновків, що поліцейські підрозділи не є єдиним за
структурою підрозділом, що входить до складу МВС Грузії, а є низкою
поліцейських органів, що входять до складу Міністерства як самостійні
підрозділи – департаменти, що не підпорядковуються один одному, діють
самостійно, а їхні зв’язки та співпраця здійснюється через Міністерство або
безпосередньо, як і співпрацю з іншими структурними підрозділами
Міністерства, що здійснюють свої повноваження в різних сферах як
правоохоронної діяльності, так і суспільного життя.
На теперішній час в складі Міністерства внутрішніх справ Грузії
створені такі підрозділи, які ми відносимо до поліцейських органів, що діють
в сфері внутрішніх справ, а саме: Департамент кримінальної поліції (Central

Criminal Police Department), Департамент патрульної поліції (Patrol Police
Department), Департамент поліції охорони (Security Police Department).
Останній відноситься до юридичних осіб публічного права, що входять до
складу МВС Грузії, і здійснює надання охоронних послуг на платній основі.
Безпосередньо
департаментами

при

співпрацюють
виконанні

Експертно-криміналістичний

ними

з

названими
своїх

департамент,

поліцейськими

професійних

обов’язків

Інформаційно-аналітичний

департамент, Оперативно - технічний департамент, Агентство прикордонної
поліції – прикордонна поліція Грузії, Національне центральне бюро
Інтерполу Грузії, а також юридична особа публічного права – служба «112».
Окремі підрозділи здійснюють керівні функції відносно поліцейських
департаментів. До них слід віднести Апарат Міністра внутрішніх справ,
Адміністрацію Міністерства. Генеральна інспекція здійснює контрольнонаглядові функції по відношенню до структурних підрозділів поліції,
виконуючи функції підрозділу внутрішньої безпеки (контррозвідки), виявляє
та документує осіб, що здійснюють протизаконну діяльність, корупційні
вчинки та злочини. Управління нагляду за дотриманням прав людини
здійснює контроль за діяльністю поліцейських підрозділів в частині
забезпечення прав людини та забезпечення прав самих працівників поліції.
Одночасно, зазначене Управління співпрацює з поліцейськими підрозділами
в частині забезпечення права затриманих та заарештованих осіб, в зв’язку з
тим, що функція утримання таких осіб передана від поліції Управлінню.
Таки підрозділи, як фінансово - економічний департамент, відділ по
роботі з персоналом, Департамент міжнародних зв’язків МВС Грузії
виконують роль підрозділів, що забезпечують діяльність поліції та
підтримання зв’язків на міжнародному рівні. Підготовку кадрів для органів
поліції здійснює Поліцейська академія, що створена у складу МВС Грузії.
При здійсненні професійної діяльності структурні підрозділи поліції
МВС Грузії співпрацюють з іншими відомствами, в першу чергу, з Службою
державної безпеки, до складу якої увійшли колишні виконавчі органи МВС,

такі

як,

Агентство

державної

безпеки,

Департамент

контррозвідки,

Антикорупційне агентство, Антитерористичний центр, Центр спеціальних і
надзвичайних операцій.
Спираючись на теоретичні доробки, в першу чергу, вітчизняних
вчених необхідно зробити однозначний висновок про те, що структурні
підрозділи поліції Грузії - Департамент кримінальної поліції (Central Criminal
Police Department), Департамент патрульної поліції (Patrol Police Department),
Департамент поліції охорони (Security Police Department) є самостійними
виконавчими органами в складі МВС Грузії, суб’єктами суспільних відносин
в сфері внутрішніх справ (частиною системи внутрішньої безпеки Грузії),
діяльність яких регламентована законами та підзаконними актами.
Правовою основою діяльності структурних підрозділів поліції, що
входять до складу МВС Грузії, є Конституція Грузії (основний закон) та
Закон Грузії «Про поліцію» від 4 жовтня 2013 року, № 1444-Іс. Окрім того, в
діяльності поліції широко використовуються міжнародно-правові акти, до
яких приєдналась Грузія, інші закони Грузії, в тому числі, Кримінальний та
кримінальний процесуальний кодекси, адміністративний та адміністративнопроцесуальний кодекси, Закони «Про організовану злочинність і рекет»,
«Про тероризм», нормативно-правові акти Президента, Уряду та Прем’єр –
Міністра Грузії, Міністра внутрішніх справ Грузії.
В самому Законі Грузії «Про поліцію» від 04 жовтня 2013 року № 1444Iს визначено, що основними обов’язками поліції є забезпечення громадського
порядку, громадської безпеки та протидія правопорушенням. Закон визначає
основні принципи діяльності поліції, завдання та функції поліції, правові
форми організаційної побудови поліції, поліцейські заходи та правові форми
здійснення поліцією своїх повноважень, порядок проходження служби в
органах поліції, гарантії правового і соціального захисту працівника поліції,
контроль за діяльністю поліції [103].
Законом Грузії «Про поліцію» визначені деякі поняття теоретичного
характеру, що мають значення для досліджуваної теми. Так, законодавцем

поняття «правопорядок» визначається як «сформована в суспільстві система
поведінки та відношень, що регулюється законодавством Грузії, а також
звичаї, традиції та моральні норми, що не суперечать законодавству». Під
поняттям «громадська безпека» Закон визначає «непорушність прав людини,
суверенітету держави, територіальної цілісності та конституційного устрою,
законів та інших актів Грузії» (ст. 2 Закону) [103].
Законом Грузії «Про поліцію» надано формулювання і самого поняття
«поліція», що спирається не тільки на національні традиції, а також на
визначення поняття «поліція» в розумінні науковців та практиків США та
Європейського Союзу.
За класичним визначенням поліція (від грец. – управління системи
держави, управління) – це система особливих органів, що забезпечують
правопорядок

та

внутрішню

безпеку

держави

шляхом

нагляду

та

примушення [104]. В законодавстві Республіки Грузія мається своє
визначення поняття «поліції»,що є близьким до багатьох інших, що
застосовується в сучасному світу.
В англосаксонських країнах та країнах, які сприймають норми права
англосаксонської

правової

сім’ї,

під

терміном

«поліція»

розуміють

організацію державних службовців, які підтримують публічний порядок та
закони», що, на думку американського фахівця у галузі поліцейської
діяльності О.Вільсона, «здійснюють діяльність щодо припинення та
розкриття кримінально-караних діянь» [105, С. 10].
Поліція Грузії, як це визначено ст. 3 Закону «Про поліцію», - це
«система здійснюючих виконавчу владу правоохоронних установ, що
входять в систему Міністерства внутрішніх справ, яка в межах своїх
повноважень, наданих законодавством Грузії, здійснює превентивні заходи
та заходи щодо реагування на правопорушення для зберігання громадської
безпеки та правопорядку [103].
Для нас також інтересним є порівняння з визначенням поняття
«поліція», що надано в Законі України «Про Національну поліцію»,

враховуючи, що українська поліція створена лише в 2015 році. Так, за
статтею 1 Закону України «Про Національну поліцію», «Національна поліція
в Україні – державний правоохоронний орган, діяльність якого спрямована
на реалізацію державної політики у сфері: захисту прав, свобод і законних
інтересів громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства
(надалі – громадян, осіб); захисту об’єктів права власності; протидії
злочинності; охорони громадського порядку та забезпечення громадської
безпеки» [4].
Таким чином, спільним для органів поліції Грузії та Національної
поліції України є забезпечення прав і свобод громадян,

громадського

порядку, громадської безпеки та протидія правопорушенням, що свідчить
про загальну тенденцію у формулюванні завдань для поліцейських органів
обох наших країн.
Як показує проведені опитування практичних працівників органів
внутрішніх справ (міліції – поліції), що здійснено дисертантом на час
підготовки дослідження, за останні роки суттєво змінилося ставлення до
назви правоохоронного органу. Так, за даними анкетування в 2009 році, лише
21 відсоток опитаних працівників міліції підтримували ідею зміни назви
«міліція» на «поліція», а 58 відсотків ставилося до такої зміни негативно.
При цьому 47 відсотків тих, хто негативно відносився до зміни назви,
пояснювали свою позицію тим, що само по собі зміна назви не вплине на
результативність діяльності органів внутрішніх справ, а 16 відсотків вважали,
що назва «міліція» є звичною. При цьому 74 відсотків опитуваних
працівників органів внутрішніх справ вважали, що для реформування та
розвитку правоохоронної системи досвід поліції іноземних держав має
значення, і 56 відсотків опитаних вважали, що діяльність поліції іноземних
держав є більш ефективною, ніж органів внутрішніх справ та міліції України,
і лише 16 відсотків опитаних вважали навпаки.
При опитуванні сучасних працівників органів внутрішніх справ
(органів поліції), і які перейшли на службу в поліцію з міліції, відмічається

суттєві відмінності. Автор пов’язує їх з тим, що самі практичні працівники
відчули розвиток негативних явищ в своєму середовищі, тотальне
розповсюдженні корупції як в правоохоронній сфері, так і в суспільному
житті, зниження престижності служби, суттєве збільшення навантаження та
фактичному падінні реальної заробітної плати. Як в суспільстві, так і
безпосередньо в органах внутрішніх справ, поліції є відчуття необхідності
проведення

радикальних

реформ,

направлених

на

злам

існуючих

правовідносин в органах внутрішніх справ. При здійсненні анкетування,
дисертантом були отримані результати, які свідчать про розуміння того, що
косметичними мірами не можливо добитися реального перелому.
Так, вже 68 відсотків практичних працівників вважають своєчасним
зміну назв «міліція» на «поліція», як одним із елементів докорінної
реформації правоохоронної системи, 82 відсотки вважають за необхідність
запровадження

іноземного

досвіду,

але

безумовно

з

врахуванням

національного досвіду, власних здобутків та традицій. Це означає, що
питання зміни назви пов’язано із зміною самої системи здійснення охорони
громадського порядку, громадської безпеки та протидії правопорушенням, в
той же час, ніхто не пов’язує зміну назви «міліція» на «поліція» лише з
переходом до професійної правоохоронної діяльності, тому що рівень
професійності українських правоохоронців в окремих випадках був не менше
високим, ніж їхніх колег з Європи чи США. Інше питання в тому, кому
послуговує професійність правоохоронців: суспільстві, населення, правам та
свободам громадян або окремим олігархічним, політичним і кримінальним
групам. Ось в цьому контексті, необхідно визнати, що українська міліція, на
жаль, при наявності в ній багатьох позитивних факторів, наявності значної
кількості порядних та професійних правоохоронців, в цілому перетворилася в
організацію, що обслуговує інтереси олігархічний та кримінальних кланів
або окремих політичних груп, пов’язаних з тими же кланами.
Використання
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розглядається виключно як правоохоронний орган, працівники якого
здійснюють свою діяльність на професійній основі, на відрізнення від
терміну «міліція», який застосовувався на всій території Радянського Союзу,
в тому числі, до 2015 року – на території України і означав по своїй суті
поняття «озброєний народ», що навіть не співпадало по суті з завданнями,
функціями та організаційною структурою української міліції.
Нормативно-правові документи, в першу чергу названий Закон, до
працівників поліції Грузії відносять всіх посадових осіб, що мають спеціальні
та військові звання, що встановлені по всій системі Міністерства внутрішніх
справ Грузії, і працюють в органах поліції. Окрім того, до штату поліції
входять службовці, що виконують технічні, допоміжні функції, і які
вважаються такими, що знаходяться на державній публічній службі.
Дуже близьким за змістом є визначення поняття «працівник поліції»,
що ми знаходимо в українському законодавстві, а саме в Законі України
«Про Національну поліцію». «Працівник поліції - громадянин України, який
перебуває на службі в Національній поліції, має присвоєне в установленому
порядку спеціальне звання, займає відповідну посаду, здійснює встановлені
для цієї посади повноваження, безпосередньо пов'язані з реалізацією завдань
та виконанням функцій покладених на поліцію» [4], що свідчить про
однакові

підходи законодавців обох держав або про

наслідування

українськими законодавцями практики грузинських парламентаріїв і вплив
грузинських спеціалістів, які в теперішній час працюють в Україні.
Для того, щоб зрозуміти, в чому саме полягають завдання та функції
поліції як Грузії, так і України, необхідно звернути увагу на те, що вони
здійснюють специфічну діяльність, яку в адміністративній науці називають
«поліцейською діяльністю». Так, відомі українські юристи Є.М. Моісеєв,
Ю.І. Римаренко, В.І. Олефір, які працювали над проблемою діяльності
поліції, звернули увагу на ті обставини, що «під поліцейською діяльністю у
загальному значенні варто розуміти особливий вид державно-управлінської
діяльності, спрямованої на охорону громадського порядку, забезпечення

громадської (і будь-якої іншої) безпеки і пов’язаної з застосуванням
державного примусу». «З даної точки зору, - зазначають дослідники, поліцейській діяльності властиві в основному всі риси управлінської
діяльності: це діяльність організуюча, контролююча, державно-владна,
безперервна (цілодобова), що відповідає перед компетентними органами»
[106, С. 115].
Таким чином, аналізуючи діяльність поліцейських органів Грузії
необхідно визначити, що така діяльність відноситься до поліцейської
діяльності,

тобто

правоохоронної

діяльності,

такої

діяльності,

що

здійснюється органами виконавчої влади, які мають у своєму розпорядженні
спеціальні підрозділи, що за законодавством отримали право на застосування
примусу при виконані своїх професійних обов’язків. В Декларації про
поліцію, що прийнята Парламентською Асамблеєю Ради Європи 8 травня
1979 року зазначається, що «поліцейський повинен виконувати покладені на
нього обов’язки щодо захисту своїх співгромадян і суспільства від
насильства, грабежів й інших суспільно небезпечних дій, як це встановлено
законом» [107].
Важливим питанням діяльності будь-якої поліції є принципи, на яких
будується функціонування органів поліції. Основою формування принципів є
закономірності суспільного розвитку. В словниках за радянських часів
поняття «принципи» (від лат. principium – основа, початок) визначається, як
«вихідне положення, керівна ідея в теорії, науці, політиці, основне правило
діяльності, поведінки» [108].

Є багато інших визначень, наприклад,

«принципи» - є «одна з форм морального усвідомлення, коли моральні
вимоги виражаються найбільш узагальнено» [109]. Сучасні фахівці в галузі
адміністративного права, наприклад В.М. Плішкін, визначають під поняттям
«принципи» «основне вихідне положення якоїсь теорії, вчення, науки,
світогляду, політичної організації» [44, С. 105]. Нас також інтересує поняття
«принципи» стосовно державного управління, і в першу, чергу, коли вони
стосуються сфери внутрішніх справ.

При дослідженні діяльності поліції важливе значення має визначення
поняття «принципи державного управління». Знаний радянський вчений
Ф.М. Фаткуллін визначав поняття «принципи державного управління», як
«основоположні ідеї, відповідно до яких має бути побудований і
функціонувати апарат, що здійснює державне управління» [110, С. 34].
В сучасній українській юридичній літературі принципами державного
управління

визначаються

як

«фундаментальні

істини,

позитивні

закономірності, керівні ідеї, основні положення, норми поведінки, що
відображають закони розвитку відносин управління, сформульовані у вигляді
певного наукового положення, закріпленого переважно у правовій формі, на
основі якого будується і функціонує апарат державного управління» [111].
Враховуючі зазначені вище визначення, необхідно вказати на те, що
принципи діяльності будь-якої державної структури, в тому числі, поліції
формулюються у нормативно-правових актах. Для Грузії – це Закон «Про
поліцію», для України – Закон «Про Національну поліцію». Грузинська
поліція у своїй професійної діяльності спирається на вироблені теорією та
практикою принципи управлінської діяльності, що можуть бути перенесені в
діяльність органів поліції.
Закон Грузії «Про поліцію» (Глава 2) визначає такі принципи, на яких
будується її діяльність, а саме: принцип законності і верховенства закону;
принцип захисту та поваги основних прав і свобод людини; принцип
рівності,
дискретних

недопустимості
повноважень,

дискримінації,
політичної

співрозмірності;

нейтральності

–

здійснення
деполітизації,

прозорості і гласності. Закон визначає що застосування поліцейських заходів
при здійсненні професійної діяльності з порушенням зазначених основних
принципів

діяльності

поліції

в

обов’язковому

порядку

тягнуть

відповідальність, встановлену чинним законодавством Грузії [103].
Під принципом законності (ст. 10 Закону) в діяльності поліції
необхідно розуміти, що під час виконання поліцейськими своїх службових
обов’язків,застосування

заходів

поліцейського

характеру

необхідно

безумовно дотримуватися вимог закону, а такі заходи мають напряму
витікати з норм чинного законодавства, принципу верховенства закону,
пріоритетності прав людини. Обмеження прав людини можливі лише в тому
випадку, коли це прямо передбачено конкретною нормою закону (так зване
«застереження»).
Верховенство закону означає, що будь-які превентивні заходи або
заходи

реагування на правопорушення при

здійсненні

поліцейської

діяльності повинні чітко відповідати вимогам закону, закон, як законодавчий
акт є нормативно-правовим документом, що має пріоритетне значення над
іншими нормативно-правовими актами. В разі не відповідності інших
нормативно-правових актів закону, діє лише закон.
Принцип захисту та поваги до основних прав і свобод людини полягає
в тому, що будь-які дії поліції у будь-яких формах,методах, засобах не мають
посягати на честь та гідність людини, не можуть порушувати права людини
на життя, фізичну недоторканність та право власності, а також інші основні
права та свободи, завдавати збитки оточуючому середовищу. Не має будьяких цілей та завдань, що можуть виправдати порушення прав людини, при
проведенні поліцейської діяльності законодавчо заборонено застосовувати
катування, тортури, нелюдське та принижуюче гідність поводження.
Під принципом рівності та заборони дискримінації (ст. 11 Закону)
розуміють заборону при здійсненні поліцейських заходів та діяльності в
цілому дотримуватися рівності всіх осіб, які звертаються до поліції, поважати
та захищати їх незалежно від раси, національності, кольору шкіри, мови,
статі, віку, релігії, політичних та інших переконань, національної, етнічної,
соціальної приналежності, походження, майнового стану, місця проживання
та інших характеристик особи.
Під принципом співрозмірності та пропорційності (ст. 12 Закону)
розуміють, що будь-які поліцейські заходи повинні слугувати досягнення
легітимної цілі, а обрані поліцейські заходи повинні бути найбільш
необхідними,

пропорційними

і

підходити

для

конкретної

ситуації.

Вважається, що поліцейські заходи підходять до конкретної ситуації, якщо її
застосування дозволяє досягти легітимної мети. Обрана поліцейським
найбільш підходящий засіб є необхідним, якщо іншим шляхом досягти мети,
поставленої перед поліцейськими заходами, не можливо, і яке при досягненні
легітимної мети завдало б найменшу шкоду як особі, на яку направлені ці
заходи, або іншим особам. Пропорційним є той поліцейський захід, якщо
шкода, завдана правовідносинам, що охороняються законом, не перевищує
благо, для захисту якого вона була застосована. Правові дії поліції
припиняються, якщо мета цих дій досягнута або є очевидним неможливість
досягнення

цілей.

Зазначений

принцип

є

важливим

в

діяльності

правоохоронних органів в зв’язку з тим, що вони законодавчо отримали
право при виконанні своїх професійних обов’язків застосовувати примус, в
тому числі, фізичну силу, спеціальні заходи, а також зброю. Демократичне
суспільство не може погодитися з тим, що правоохоронці можуть
застосувати примус, що за своїм характером, інтенсивністю є не
співрозмірним

з

порушеннями

громадського

порядку

чи

вчиненим

правопорушенням.
Принцип здійснення дискретних повноважень (ст. 13 Закону) полягає в
тому, що поліцейському надано право у випадках і межах, передбачених
законом,

обирати

поліцейські

заходи

з

врахуванням

принципу

співрозмірності. Поліція Грузії, як і будь-яка поліція, має в своєму
розпорядженні достатній арсенал технічних засобів, спеціальних засобів та
озброєння для виконання правоохоронних функцій. Важливим є те, що
можливість

їх

застосування

повинна

бути

чітко

зафіксована

та

регламентована в нормативно-правових документах і оприлюднена для
широких верст населення.
Під принципом політичної нейтральності – деполітизації (ст. 14
Закону) слід розуміти, що поліцейський здійснює свої повноваження з
дотриманням принципу безпартійності, він не має право використовувати
своє службове становище в партійних інтересах. Зазначене положення

закріплено в ст. 25 Конституції Грузії, що забороняє особам, які знаходяться
на службі в поліції, службі безпеки, Збройних силах, приймати участь у
мітингах, маніфестаціях, політичних зібраннях тощо. Особи, які зараховані
на службу в поліцію, органи внутрішніх справ, службу безпеки, збройні сили
зобов’язані припинити своє членство в будь-яких партійних організаціях,
об’єднаннях (ст. 26 Конституції Грузії).
Принцип прозорості і гласності (ст. 15 Закону) проявляється в наданні
публічної інформації про свою діяльність державним органам, громадським
організаціям,

заінтересованим

особам

в

порядку,

встановленому

законодавством Грузії. Поліція зобов’язана своєчасно надавати об’єктивну
інформацію про свою діяльність суспільству і засобам масової інформації без
розголошення інформації, що містить державну, професійну, комерційну
таємницю, персональних даних та матеріалів слідства, за виключенням
випадків, передбачених законом. Саме надання своєчасної та об’єктивної
інформації сприяє, на думку грузинських науковців і практиків, поглибленню
співпраці поліції та населення та збільшенню довіри до поліції в суспільстві.
Принципи, на яких будується поліцейська діяльність, знайшли
відображення не тільки в законодавчих актах грузинської поліції, а також в
законодавчих актах, що стосуються діяльності новоствореної Національної
поліції України, в першу чергу, в Законі України «Про Національну поліцію»
(ст. 12). До таких принципів Закон відносить: принцип верховенства права,
принцип дотримання прав та свобод людини, принцип законності, принцип
відкритості та прозорості, принцип політичної нейтральності, принцип
взаємодії з населенням на засадах партнерства, принцип безперервності [4].
Принцип верховенства права означає, що людина, її права та свободи
визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість
діяльності держави.
Принцип дотримання прав та свобод людини забороняє працівнику
поліції при будь-яких обставинах сприяти, здійснювати, підбурювати або

терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського
або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.
Принцип законності вимагає від органів поліції діяти виключно на
підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та
законами України.
Принцип відкритості та прозорості означає обов’язок органів поліції
щодо інформування органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, а також громадськості про свою діяльність, здійснювати
оприлюднення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність
поліції, залучати громадськість до обговорення

проектів нормативно-

правових актів, що стосуються прав та свобод людини.
Принцип політичної нейтральності забороняє працівникам поліції
приймати участь в політичному житті України, висловлювати особисте
ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових
обов’язків, використовувати свої повноваження в інтересах політичних
партій, організацій і в загалі в політичних інтересах. З іншого боку, поліція
повинна забезпечувати захист прав і свобод людини незалежно від
політичних переконань та політичної належності, у своїй діяльності є
незалежною від впливу політичних партій чи громадських рухів.
Під принципом взаємодії з населенням на засадах партнерства слід
розуміти, що діяльність поліції повинна здійснюватися у тісній співпраці та
взаємодії

з

об’єднаннями

населенням,
на

засадах

територіальними
партнерства,

громадами,

громадськими

поліцейська служба

повинна

враховувати специфіку регіону та проблем громади. Як визначає Закон,
критерієм оцінки ефективності діяльності поліції є рівень довіри населення
до поліції.
Принцип безперервності означає, що діяльність поліції не обмежена у
часі, здійснюється цілодобово, що забезпечує право кожної особи звернутися
до органів та підрозділів поліції в будь-який час.

Дослідження та співставлення закріплених в Законах Грузії та України
принципів поліцейської діяльності свідчать про їх практично повне
співпадання, навіть, деяких за назвою і, абсолютно, за змістом, що свідчить,
що при створенні Національної поліції України та визначенні принципів її
діяльності законодавці виходили із загальноєвропейської практики та
враховували здобутки, в тому числі, Грузії, як держави, яка разом з
Україною, входила до складу Радянського Союзу.
Визначення законодавчим органом Грузії - Парламентом принципів дає
можливість оцінити, яким чином поліція буде виконувати завдання та
функції, що покладаються на неї. Визначення принципів діяльності
грузинської поліції пов’язано також з необхідністю в законодавчому
закріпленні завдань, що покладаються на органи поліції та структурні
підрозділи поліції, та виокремити їх від завдань, що покладаються на
Міністерство внутрішніх справ та інші відомства. Але, так чи інакше,
закріплення в Законі Грузії «Про поліцію» принципів поліцейської діяльності
визначає, яким чином ці завдання будуть реалізовуватися поліцією та її
органами та підрозділами на практиці.
Завданням Національної поліції Грузії є попередження загроз в цілях
забезпечення громадської безпеки та правопорядку. Саме таке завдання
сформульовано в загальних рисах Законом Грузії «Про поліцію». Окрім того,
повноваження

поліції

правопорушенням

і

у

злочинам,

напрямку

протидії

сформульовані

адміністративним

також

в

Загальному

адміністративному кодексі Грузії, Адміністративно-процесуальному кодексі
Грузії, Кодексі Грузії про адміністративні правопорушення, Кримінальному
кодексі,

Кримінально-процесуальному

кодексі,

Законі

Грузії

«Про

оперативно-розшукову діяльність», інших законах.
Так, Загальним адміністративним кодексом Грузії визначений порядок
видання

та

виконання

адміністративно

правових

актів,

розгляд

адміністративних скарг та заяв, підготовка, укладення і виконання
адміністративних

угод

адміністративними

органами.

Метою

цього

нормативно-правового акту є забезпечення дотримання адміністративними
органами прав і свобод людини, публічних інтересів та верховенство закону
[112]. До адміністративних органів відносяться органи та підрозділи поліції,
що мають право здійснювати дії, що впливають на права та свободи
громадян. Одночасно дії поліції можуть бути оскаржені на підставі норм
цього кодексу.
Адміністративно-процесуальний кодекс Грузії визначає процесуальні
правила розгляду та вирішення адміністративних справ загальними судами.
Якщо цим кодексом не передбачено можливість розгляду тої чи іншої
справи, то вона розглядається згідно процедури, що передбачена Цивільним
процесуальним

кодексом

Грузії.

За

правилами

Адміністративно-

процесуального кодексу розглядаються судами справи, що пов’язані з
відповідністю адміністративно-правового акту законодавству Грузії; спори,
що пов’язані з укладенням, виконанням та розірванням адміністративного
договору; обов’язками адміністративного органу щодо відшкодування
завданої ним шкоди; зобов’язанням видання адміністративно-правового акту
або здійснення певної дії; визнанням акту нікчемним; встановленням
наявності або відсутності права або правовідносин; а також справи щодо
поміщення особи для примусового психіатричного лікування [113]. За
правилами цього кодексу розглядаються справи, пов’язані з діяльністю
органів

поліції,

виданням

ними

адміністративно-правових

актів

чи

здійсненням ними певних дій при виконанні завдань, пов’язаних з охороною
громадського

порядку,

громадською

безпекою

та

протидією

правопорушенням.
Кодексом Грузії про адміністративні правопорушення визначено, які
діяння є адміністративними правопорушеннями і які покарання можуть бути
накладені за їх вчинення. Саме органи поліції найчастіше виявляють
адміністративні правопорушення та документують їх. Лише з 1998 року в
Грузії був введений єдиний облік адміністративних правопорушень, не

залежно від того в якій галузі економіки, суспільного життя це
правопорушення мало місце [114].
Кримінальний кодекс Грузії формулює, які діяння є злочинами і які
покарання передбачені за їх вчинення. Він встановлює підстави притягнення
до кримінальної відповідальності і повинен відповідати вимогам Конституції
Грузії, загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права.
Кримінальний кодекс зобов’язаний сприяти попередженню злочинних
посягань та охорону правопорядку [90].
Кримінально-процесуальний

кодекс

Грузії

визначає

процедуру

кримінального судочинства, правила здійснення розслідування злочинів,
кримінального переслідування та правосуддя [67]. Необхідно зауважити, що
кодекс прийнятий 9 жовтня 2009 року, є новою редакцією Кримінальнопроцесуального кодексу, він почав діяти з 1 жовтня 2010 року, що надало
можливість правоохоронним органам, в тому числі, органам поліції
належним чином підготуватися до його застосування. Він суттєвим чином
змінив всю процедуру досудового розслідування, що є сьогодні предметом
дослідження науковців та практиків України, з точки зору, можливості
перейняти досвід Грузії в цій сфері.
Закон Грузії «Про оперативно-розшукову діяльність» від 30 квітня 1999
року визначає порядок проведення оперативно-розшукової діяльності, тобто
системи гласних та негласних заходів з метою виявлення, попередження,
припинення злочинів або інших протиправних дій, отримання інформації, що
стосується кримінального судочинства, встановлення осіб, які причетні до
злочинної діяльності, їх ідентифікація, розшук осіб, що ухиляються від
слідства та суду, безвісті зниклих осіб, розшук майна, а також надання
інформації установам виконання покарань [115]. В зв’язку з тим, що органи
поліції здійснюють реалізацію завдання по попередження, розкриттю,
профілактиці злочинів, що покладені на них Законом Грузії «Про поліцію»,
на

них

розповсюджується

діяльність».

дія

Закону

«Про

оперативно-розшукову

Таким чином, необхідно зробити висновок про те, що у відповідності
до Закону Грузії «Про поліцію» визначені основні завдання органів поліції,
натомість окремі з них деталізовані через інші нормативно-правові акти, що є
також законами, що прийняті вищим органом законодавчої влади Грузії –
Парламентом Грузії. Аналогічні завдання визначені для Національної поліції
України в Законі України «Про національну поліцію». До таких завдань (ст. 2
Закону) відносяться забезпечення публічної безпеки і порядку; охорона прав
і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидія
злочинності, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги
особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок
надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [4]. Звертає на себе увагу,
формулювання завдань поліції за цим Закон, а саме: завдання поліції є
надання поліцейських послуг», що означає необхідність кардинальної зміни
«філософії» поліцейської служби, перехід від каральних методів охорони
правопорядку до здійснення такої діяльності шляхом надання своєрідних
правоохоронних «поліцейських» послуг. Одночасно з цим, Закон визначає,
що однією з сфер послуг є «протидія злочинності», що означає необхідність
переходу від тактики боротьби зі злочинністю до тактики протидії, тобто
створення, в першу чергу, таких умов, що попереджають вчинення
правопорушень, в тому числі, за допомогою населення при здійснення
поліцейської діяльності за принципом «community policing». Зазначені
принципи здійснення поліцейської діяльності є новим в українському
законодавстві і в практиці правоохоронних органів.
Завдання, що поставлені на законодавчому рівні перед органами та
структурними підрозділами поліції, що діють в системі МВС Грузії,
визначають функції грузинської поліції. За допомогою норм права, які
сформульовані у названих вище нормативно-правових актах, забезпечується
визначення системи повноважень поліції та розподіл функцій між поліцією
та

Міністерством,

між

окремими

виконавчими

органами

поліції,

структурними підрозділами окремих департаментів, «закріплення системи
об’єктів та предметів діяльності працівників [116, С. 22].
В загальному плані під поняттям «функції» має значення «роль, яку
певний соціальний інститут виконує відносно потреб суспільної системи»
[106, С. 206]. В українській адміністративній

науці

під

функціями

розуміють «основний напрям і зміст діяльності суб’єкта» [49].
Українські дослідники під функціями поліції визначають «державну
діяльність, спрямовану на захист суспільства у цілому і кожного громадянина
окремо від діянь, що загрожують безпеці та громадському порядку» [117, С.
49].
В загальному плані можна виділити наступні функції всіх структурних
підрозділів поліції, що входять до складу МВС Грузії, а саме (ст. 16 Закону
«Про поліцію»):
- захист прав та свобод людини від протиправних посягань;
- захист майнових прав фізичних та юридичних осіб від протиправного
посягання;
- прийняття превентивних заходів в цілях попередження та припинення
злочинів та інших правопорушень;
- виявлення злочинів або інших правопорушень і відповідне правове
реагування

на

основні

повноваження,

що

надаються

Кримінальним

процесуальним кодексом Грузії, Кодексом Грузії про адміністративні
правопорушення, іншими нормативними актами;
- дотримання та контроль за правовим режимом державного кордону
Грузії і морського простору Грузії;
- аналіз злочинів і інших правопорушень, можливих загроз, ризиків,
викликів, а також розробка стратегії боротьби зі злочинністю;
- здійснення дозвільної, ліцензійної та реєстраційною діяльності;
- забезпечення безпеки дорожнього руху;
- дотримання безпеки учасників кримінального процесу;

- боротьба

з

нелегальною

міграцією,

превенція,

попередження

нелегальної міграції та забезпечення виконання інших вимог, передбачених
законодавством Грузії;
- здійснення пошуково-рятувальних робіт;
- на час військового або надзвичайного стану здійснення повноважень,
наданих законодавством Грузії;
- реагування на надзвичайну ситуацію.
З метою забезпечення превентивних функцій грузинська поліція
здійснює наступні повноваження (ст. 17 Закону):
- здійснення поліцейських заходів щодо попередження правопорушень;
- надання особам належної правової допомоги та першої медичної
допомоги, прийняття заходів для захисту життя та здоров’я осіб, а також у
випадку, коли особа загрожує собі або оточуючим;
- в межах своєї компетенції здійснення відповідних заходів по
забезпеченню охорони державного кордону Грузії, об’єктів особливого
значення та стратегічного призначення, безпеки вищих посадових осіб
органів державної влади, фізичне забезпечення охорони державних об’єктів у
відповідності з порядком та Переліком, затвердженим Міністром;
- забезпечення безпеки учасників зібрання, маніфестацій, інших
масових заходів;
-

спільна

громадськими

участь

разом

організаціями

в

попередженню безпритульності

з

іншими

прийнятті
дітей,

державними

органами

та

превентивних

заходів

по

попередженню

злочинів

серед

неповнолітніх, облік в своїй діяльності особливих властивостей, які мають
неповнолітні;
- регулювання дорожнього руху, нагляд за дотриманням правил,
нормативів та стандартів руху;
- в межах своєї компетенції забезпечення прийняття спеціальних
заходів по захисту учасників кримінального процесу у відповідності зі
Спеціальною програмою по захисту учасників кримінального процесу.

З метою реалізації функцій, пов’язаних з реагуванням на факти
правопорушення, в тому числі:
-

для оперативного реагування на факти насильства в сім’ї,

забезпечення захисту потерпілого та обмеження окремих дій насильника,
видає в якості тимчасової міри ордер стримання та веде нагляд за
виконанням охоронного ордеру та ордеру стримання;
-

при наявності підстав захищає право власності;

-

відсторонює від управління транспортним засобом особу, яке не

має водійського посвідчення або водійське посвідчення вилучено, або при
наявності достатніх підстав вважати, що зазначена особа знаходиться в стані
алкогольного, наркотичного або психотропного сп’яніння, представляє його з
метою освідування уповноваженій особі;
-

при наявності достатніх підстав вважати, що особа вживала

наркотичні речовини,направляє її для освідування уповноваженій особі;
-

приймає та реєструє інформацію, що надходить, щодо злочинів та

інших правопорушень, безвісті відсутніх осіб, негайно реагує на них, веде
облік правопорушень та осіб, які їх вчинили;
-

у

розшукові

порядку
та

встановленому

законом,

прикордонно-поліцейські

здійснює

заходи,

а

оперативно-

також

техніко-

криміналістичні дослідження матеріалів оперативно-розшукової діяльності, а
також в справах про адміністративні правопорушення;
-

надають сприяння відповідним установам в пошуку втраченої або

викраденої зброї, боєприпасів, техніки, військового майна, а також розшук
осіб, які ухиляються від несення обов’язкової військової служби;
-

в межах своєї компетенції здійснюють заходи, передбачені

кримінально-процесуальним законодавством Грузії;
-

у

випадках,

передбачених

законодавчими

актами

Грузії,

забезпечують припинення зборів, маніфестацій та розігнання їх учасників;

-

вимагають від осіб виконання вимог закону та припинення

вчинення правопорушень, а в разі невиконання вимог – приймають заходи,
передбачені законом.
Всі функції міліції (поліції) в українській юридичній літературі вчені
розподіляють на адміністративну, кримінально-процесуальну, оперативнорозшукову, профілактичну, виконавчу та охорону (на договірних засадах)
[51, с. 482; 118, С. 427; 119, С. 169].
Окремо, Закон Грузії «Про поліцію» визначає функції поліції в разі
виникнення надзвичайних ситуацій або на час оголошення військового стану.
За таких обставин Національна поліція Грузії має такі функції:
- в межах своєї компетенція приймає участь в ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, здійснює пошуково-рятувальні роботи, забезпечує
безпеку громадян, дотримання правопорядку, здійснює охорону та захист
майна від можливих посягань, надає негайну допомогу особам, які
постраждали при надзвичайній ситуації або опинилися в безпорадному стані,
забезпечує в межах визначеної компетенції режим, встановлений на час
надзвичайного стану або в разі оголошення військового стану, а на час
епідемії чи епізоотії – у здійснення карантинних заходів;
-

в межах

своєї компетенції

забезпечує на час

оголошення

надзвичайного стану або військового стану безпеку та готовність державних
мобілізаційних призовних пунктів та штабів оперативного управління, а
також повну мобілізаційну готовність особового стану;
- приймає, обробляє, а при необхідності надсилає правомочним
суб’єктам для подальшого реагування повідомлення про надзвичайні ситуації
природного та техногенного характеру, щодо надання невідкладної медичної
допомоги, щодо припинення, обмеження подачі природного газу або
відхилення тиску та необхідності надання негайної допомоги.
Виходячи з того, що поліція приймає активну участь в охоронні
державного кордону, на поліцію в зв’язку з цим покладаються наступні
функції:

- попередження, виявлення та припинення протизаконних дій, а також
здійснення інших заходів, передбачених чинним законодавством Грузії на
державному кордоні, в прикордонній смузі, прикордонній зоні, морському
просторі Грузії, на судах, які входять в юрисдикцію Грузії;
- інспектування осіб, що знаходяться на державному кордоні Грузії,
управління процесами, пов’язаними з нелегальною міграцією, превенцію,
припинення нелегальної міграції, виконання інших вимог, передбачених
законодавством Грузії щодо міграції та правового положення осіб, які
перетинають державний кордон;
- здійснення переслідування «по гарячих слідах» осіб, що порушили
державний кордон у випадках, передбачених Конвенцією Організації
Об’єднаних Націй по морському праву від 1982 року.
Окрім того, Національна поліція Грузії в межах своєї компетенції, на
підставі укладених міжнародних договорів спільно з компетентними
установами, приймає заходи по забезпеченню особистої та майнової безпеки
представників

іноземних

держав

та

міжнародних

організацій,

які

перебувають на території Грузії.
Поліцейський зобов’язаний реагувати у законний спосіб на будь-яке
порушення громадського порядку, громадської безпеки, вчинення будь-якого
правопорушення, в тому числі, адміністративного та кримінального.
При підготовці поліцейського до виконання ним службових обов’язків
особливу увагу приділяється взаємовідносинам та вмінням до спілкування з
неповнолітніми,

поліцейський

зобов’язаний

враховувати

особливості

поводження неповнолітніх, їх моральний та емоційний стан. При виконанні
своїх обов’язків при охороні громадського порядку та громадської безпеки, в
інших випадках поліцейський з метою власної ідентифікації, якщо

він

знаходиться на службі не у форменому одязі, пред’явити службове
посвідчення.

З метою реалізації своїх завдань та функцій, поліція має певні
повноваження щодо забезпечення громадського порядку, громадської
безпеки та протидії правопорушенням.
З цією метою поліція наділена повноваженнями наступного характеру
(ст. 18 Закону «Про поліцію»), а саме: застосовувати заходи превентивного
характеру при виникненні загрози громадській безпеці або правопорядку,
припинення вже наявних порушень, в тому числі: опитування особи;
ідентифікація особи; запрошення особи; поверхова перевірка особи та її
огляд; спеціальна перевірка особи та її огляд; спеціальний поліцейський
контроль; вимога залишити місце та оголошення заборони входити на певну
територію; обмеження пересування особи або транспортного засобу;
обмеження фактичного володіння майном або річчю; застосування в
автоматичному режимі фототехніки (радару) ті відеотехніки; застосування
спеціальних технічних засобів; проведення оперативно-розшукових заходів.
Превентивна

діяльність

поліції

здійснюється

при

використанні

правових форм адміністративної діяльності, встановлених Загальним
адміністративним кодексом, а саме, адміністративно-правового акту та
адміністративного реалакту, під яким розуміють публічно-правову дію, що
направлена не на виникнення, зміну або припинення правових відносин, а на
встановлення фактичних результатів (ст. 2 Закону «Про поліцію»).
При здійсненні превентивних заходів поліцією може бути застосоване
опитування особи, що означає можливість гласно і безпосередньо на місці
зупиняти осіб, які підозрюються у вчинення правопорушень (адміністративні
чи кримінальні)

або намагаються їх вчинити і виношують такі наміри і

з’ясувати їх персональні дані, вимагати пред’явити документи, що
посвідчують особу. Опитування здійснюється, коли особа за зовнішніми
даними, прикметами

схожа на особу, яка знаходиться у розшуку або

рахується як безвісно відсутня особа; при наявності достатніх підстав
вважати, що особа здійснили або має намір вчинити правопорушення; в разі
знаходження особи на території чи об’єкті спеціального режиму або в місці

здійснення спеціального поліцейського контролю; при наявності у особи
зброї, для носіння якої необхідний спеціальний дозвіл, враховуючи вимоги
Закону Грузії «Про зброю» [121], і якщо встановити право носіння цієї зброї
іншим шляхом не можливо; у випадку знаходження особи на місці події або
дорожньо-транспортної події, або надзвичайної події; якщо зовнішні ознаки
особи або транспортного засобу, або дії особи вказують на його можливу
участь у вчиненні правопорушення.
Опитування особи, яка не досягла 14-річного віку допускається лише в
присутності батьків або інших законних представників, для цього
поліцейський зобов’язаний запросити зазначених осіб для участі в
опитуванні, встановивши їх родині стосунки з малолітньою особою. Всі інші
неповнолітні особи можуть бути допитані поліцейським самостійно.
Перед опитуванням будь-якої особи поліцейський зобов’язаний
роз’яснити

причини

опитування,

за

виключенням

ситуації,

коли

розголошення причини опитування може негативно відобразитися на
виконанням ним своїх службових обов’язків, а також зобов’язаний
повідомити, що опитування носить добровільний характер.
При виконанні службових обов’язків, пов’язаних із забезпеченням
громадського

порядку

та

громадської

безпеки,

попередження

правопорушення або розкриття та розслідування злочинів, виникають
обставини, що вимагають здійснення процедури ідентифікації особи, якщо
іншим шляхом ідентифікувати особу не є можливим. Сутність ідентифікації
особи полягає в отриманні відбитків пальців рук та долонь, проведення
фотозйомки особи, фіксування характерних фізичних ознак особи (особливі
прикмети), обмір росту, запис голосу особи, фіксування інших біометричних
даних. Перед початком тої чи іншої процедури ідентифікації, поліцейський
пропонує особі самостійно засвідчити свою особистість в розумні строки.
При

здійсненні

процедури

ідентифікації

в

обов’язковому

порядку

складається протокол, в якому поліцейський зазначає підстави здійснення
процедури ідентифікації особи, всі важливі фактичні обставини, пов’язані із

здійсненням

цієї

процедури,

саму

сутність

процедури.

Протокол

підписується поліцейським, який провів процедуру ідентифікації і особою,
яка була піддана ідентифікації. У випадку, коли особа відмовляється від
підписання протоколу, поліцейський зобов’язаний зробити відмітку про це в
самому протоколі. Особа, яка ідентифікується, має право вносити в протокол
свої зауваження, заяви, клопотання щодо змісту протоколу та самої
процедури ідентифікації.
Відповідно із законодавством однією з превентивних процедур
вважається запрошення особи до приміщення поліцейського органу.
Запрошення здійснюється у випадках, коли існують достатні підстави
вважати, що особа має необхідну для поліції інформацію в інтересах захисту
громадської безпеки чи попередження чи розкриття правопорушень або якщо
така інформація надасть можливість здійснити ідентифікацію іншої особи.
Особі роз’яснюються причини запрошення її до поліцейського органу.
Запрошення направляється в письмовій формі, в ньому повинно міститися
роз’яснення про те, що явка в поліцію і залишення приміщення поліції
носить добровільний характер. При здійсненні запрошення особи до поліції
враховуються особливості його роботи, служби, службових обов’язків та
інтереси особистого життя. Запрошення неповнолітнього здійснюється лише
разом із батьками та законними представниками. Час перебування
запрошених осіб в приміщенні поліції не може бути більшим, ніж 4 години, а
неповнолітнього – не більше 2 годин. За результатами спілкування (бесіди)
складається протокол, в якому зазначаються місце проведення бесіди,
роз’яснюються права особи (осіб), що прибули до поліцейського органу,
викладаються фактичні обставини, пов’язані з темою бесіди. Протокол
підписується запрошеними особами, а якщо запрошений є неповнолітнім, то
особами, які його супроводжують, а також поліцейським, який провів
зустріч. Про відмову у підписанні протоколу, поліцейським, який проводив
бесіду, здійснюється відповідний запис. Особи, які приймали участь в бесіді,

мають право зробити зауваження, заяви, що підлягають внесенню в
протокол.
Поверховою перевіркою особи, яка превентивний захід, вважається дії,
що передбачають лише поверхову перевірку одягу шляхом проведення
рукою, спеціальним оснащенням або засобом по поверхні одежі особи.
Поверхова перевірка здійснюється в разі, коли поліцейський зупинив особи,
якщо у нього були достатні підстави вважати, що у цієї особи є речі,
пересування яких обмежено, заборонено, або переміщення якої може
представляти загрозу для життя та здоров’я його самого чи інших осіб, при
знаходженні особи в безпосередній близькості – в радіусі 20 метрів від
території або об’єкту, на який розповсюджується спеціальний режим, при
наявності достатніх підстав вважати, що ця особа знаходиться в місці, де
здійснюється концентрація осіб, які незаконно перебувають на території
Грузії, особи, які знаходяться в розшуку або в цьому місці може бути
вчинено правопорушення. Здійснення поверхової перевірки проводиться
поліцейським відповідної статі, в разі негайної необхідності таку перевірку
може здійснити будь-який поліцейський, але виключно з використання
спеціального обладнання або засобу.
Поверхова перевірка речі або транспортного засобу передбачає
візуальний огляд речі або /чи транспортного засобу, а також візуальний огляд
його багажника. В межах превентивних повноважень працівник поліції має
право провести поверхову перевірку речі або транспортного засобу, якщо він
проводить перевірку фактичного власника цієї речі або транспорту, при
достатніх підставах вважати, що в зазначеному транспортному засобі
знаходиться правопорушник або особа, яка незаконно обмежена в свободі
пересування, а можливо й заручник, або в ньому знаходяться речі, що
підлягають вилученню, при наявності достатніх підстав вважати, що ця річ
або транспортний засіб знаходиться в місці, де може бути вчинене злочин,
для попередження якого необхідно здійснити поверхову перевірку. При

поверховій перевірці речі чи транспортного засобу повинні бути присутніми
фактичний власник цієї речі або транспортного засобу або член його сім’ї.
Поліцейський зобов’язаний роз’яснити право на оскарження законності
заходів, визначених законодавством. Час затримки особи для здійснення
зазначеного превентивного заходу не повинна перевищувати 30 хвилин з
моменту зупинки. За результатами цього заходу складається протокол, який
підписується поліцейським, який склав протокол, а також особа, яка
приймала участь у превентивному заході щодо перевірки / огляду речі або
транспортного засобу, а в разі відсутності власника майна протокол мають
підписати члени його сім’ї, або особи, які проживають поряд – сусіди. В разі
відмови підписати протокол, здійснюється відповідна запис про це, а особа
має право внести зауваження на протокол. В разі неможливості встановити
особу, який належить майно, що підлягають перевірці (огляду), поліцейський
застосовує заходи без участі осіб. В разі, коли при проведенні поверхової
перевірки виникли обставини для проведення обшуку, поліцейський
проводить обшук в порядку, встановленому Кримінально-процесуальним
кодексом Грузії.
Спеціальна перевірка та огляд, як превентивний захід, є перевірка та
огляд особи, речей або транспортного засобу, що знаходяться на території
або об’єкті, що підлягає спеціальному режиму, необхідні для знаходження
речі, а також встановлення природи речей. Перелік територій та об’єктів, що
підлягають спеціальному режиму, встановлює Уряд Грузії. Здійснення такого
превентивного заходу здійснюється лише при наявності достатніх підстав
вважати, що у особи є при собі заборонені предмети, а також порушення
порядку, встановленого на території або об’єкті, що підлягає спеціальному
режиму, якщо це необхідно для встановлення особи, яка знаходиться в
безпорадному стані, в разі проходження особою контролю на прикордонному
пропускному пункті у відповідності із законодавством Грузії. Така перевірка
здійснюється поліцейським однією статі, за виключенням випадків, коли
здійснення спеціальної перевірки та огляд в конкретному випадку

потребують особливих зусиль. Здійснення спеціальної перевірки і огляду
поліцейським іншої статі допускається лише з використанням спеціального
обладнання або засобами.
Спеціальна перевірка та огляд судна здійснюється органами поліції
відповідно до Закону «Про поліцію» для встановлення держави прапору
судна, з метою інспектування екіпажу та пасажирів судна, в цілях
забезпечення безпеки судна, встановлення відповідності його навігаційного
суднохідного

засобу,

природних

та

побутових

умов

міжнародним

стандартам. Відповідно до Закону Грузії «Про морський простір Грузії», під
поняттям «держава прапора судна» означає державу, «під прапором якої
здійснює плавання судно і в державному судовому реєстрі якого це судно
зареєстровано».

Юрисдикція

Грузії

застосовується

у

відношенні

правопорушень, що здійснені на борту іноземного судна при його проході
через територіальні поди Грузії, «якщо його наслідки розповсюджуються на
Грузію; правопорушення порушує мир та порядок в територіальному морі
Грузії; правопорушення вчинено громадянином Грузії; судном перевозяться
незаконно наркотичні, психотропні або радіоактивні речовини; здійснено
незаконне позбавлення волі; вчинено злочин проти мира та людяності;
капітан судна, дипломатичний агент або представник консульства держави
прапора судна звертається за допомогою до поліції» [121].
Превентивний захід у вигляді спеціального поліцейського контролю
особи, речі або транспортного засобу здійснюється при наявності достатніх
підстав вважати, що вчинено або може бути вчинено злочин

інше

правопорушення. Спеціальний поліцейський контроль – це контроль, який
здійснюється поліцією на попередньо обраній території та протягом
визначеного часу, а також у випадку негайної необхідності на відповідній
території та на відповідний строк для досягнення названих цілей. Письмове
розпорядження про здійснення спеціального поліцейського контролю видає
Міністр внутрішніх справ Грузії, а в разі негайної необхідності, що
відповідає усному розпорядженню, яке видає Міністр або інша особа, яка

визначена

наказом

Міністра.

Усне

розпорядження

оформлюється

в

подальшому у письмову вигляді протягом 24 годин. При здійсненні
спеціального поліцейського контролю здійснюється перевірка та огляд. В
обов’язковому порядку спеціальний поліцейський контроль забезпечується
відеозйомкою, яка здійснюється за допомогою технічних засобів, що
закріплюється на форменому одязі поліцейського.
Введення в практику такого превентивного заходу як спеціальний
поліцейський контроль викликало в Грузії протилежні думки щодо його
законності. Заступник Міністра внутрішніх справ Леван Ізорія зазначив, що
«спеціальний

поліцейський

контроль

відповідає

всім

європейським

стандартам. В першу чергу – це превентивний захід, і поліцейські орієнтовані
на те, щоб захистити громадян від правопорушень та злочинів». Натомість,
колишній Народний захисник Грузії Георгій Тугуші вважає, що «правові
підстави рейдів залишають багато запитань. Закон надає право органам
внутрішніх справ проводити такі заходи, але тільки тоді, коли в країні
оголошений надзвичайний стан або здійснюються операції по затримання
злочинців чи злочинної групи, а в основному від цих рейдів страждає
населення, яке в більшості випадків нічого спільного з криміналом не має»
[122].
Ще одним з превентивних заходів, визначених Законом «Про
полыцыю» є вимога поліції залишити певне місце, а також заборону на вхід
на певну територію на певний термін, якщо це необхідно для попередження
небезпеки.

Термін

зазначеного

превентивного

засобу

може

бути

продовжений до усунення небезпеки. Разом з тим, поліція повинна
створювати умови для найшвидшого усунення причин застосовування заходу
для того, щоб на значний час не обмежувати права людини на користування
власним житлом.
Поліція має право в рамках ще одного превентивного заходу –
обмеження пересування особи або транспортного засобу або фактичного
володіння майном, якщо особа своїми діями створює загрозу для свого життя

або здоров’я, а також життя та здоров’я інших осіб, в разі невиконання
особою вимог поліції, з метою попередження злочинів або адміністративних
правопорушень.
Обмеження фактичного володіння майном здійснюється шляхом
вилучення майна у його фактичного власника, обмеження його пересування
або перевозки або іншого обмеження. Зазначені обмеження негайно
припиняються в разі відсутності підстав для застосовування зазначених
обмежень.
При здійсненні службових завдань щодо охорони громадського
порядку, громадської безпеки та протидії правопорушенням поліція має
право застосовувати в автоматичному режимі фототехніку (радари),
відеотехніку. Для цього така техніка закріплюється на форменому одяг,
монтується та розміщується по зовнішньому периметру доріг та будівель в
порядку, встановленому законодавством Грузії. Поліції надано право також
використовувати зазначене обладнання, якщо воно належить іншим особам, в
тому числі, приватним особам. Обладнання може бути застосовано з метою
попередження злочинів, а також забезпечення безпеки осіб, охорони
власності, громадського порядку, захисту неповнолітніх осіб від шкідливого
впливу, з метою забезпечення виконання правил дорожнього руху, в цілях
попередження, виявлення, припинення незаконного перетинання державного
кордону Грузії та забезпечення забезпеки осіб на кордоні, в цілях
своєчасного виявлення загроз для осіб та майна, що виникає на
прикордонних пропускних пунктах. При необхідності повідомлення про
розміщення фототехніки (радарів) та відеотехніки, що працюють в
автоматичному режимі повинна бути вивішена на видному місці.
В цілях забезпечення належного правопорядку поліція наділена правом
створювати та застосовувати технічні засоби, а також забезпечувати їх
охорону. Застосування технічних засобів та методи їх застосування не
повинно порушувати права та свободи людини, обмежувати честь та гідність

людини, створювати загрозу життя та здоров’ю людини, що завдають шкоду
оточуючому середовищу.
Враховуючи специфіку діяльності поліції Грузії, особливу увагу
грузинський законодавець звертає на міри попередження (примусу), які
можливо застосовувати при охороні громадського порядку, громадської
безпеки, протидії правопорушенням, в тому числі, злочинності. Під заходами
попередження (примусу) слід розуміти застосування поліцією фізичної сили,
спеціальних засобів та вогнепальної зброї для виконання функцій поліції (ст.
30 Закону «Про поліцію»).
Для забезпечення виконання функцій, що покладені на поліцію,
поліцейський має право застосовувати пропорційно ситуації найбільш
адекватні засоби примусу і тільки в разі необхідності з інтенсивністю, що
забезпечує досягнення законної мети. Окрім того, застосування вогнепальної
зброї та спеціальних засобів мають право лише тільки поліцейські, які
пройшли спеціальну підготовку.
Застосування фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної
зброї можливо лише після попередження щодо можливості її застосування.
Необхідно надати розумний термін для виконання законних вимог
поліцейського для того, щоб забезпечити підставне застосування примусу,
окрім випадків, коли затримання у їх застосуванні може потягнути тяжкі
наслідки у вигляді посягання на життя та здоров’я особи або поліцейського
або настання інших тяжких наслідків, або попередження здійснити
неможливо в такий ситуації або це буде не виправдано.
Вид та інтенсивність застосування примусових засобів визначається із
врахуванням

конкретної

ситуації,

характеру

правопорушення

та

індивідуальних особливостей правопорушника. При застосуванні примусу
поліцейський

зобов’язаний

зробити

все,

щоб

завдана

шкода

була

мінімальною та співрозмірною. В разі, якщо в ході застосування примусу
особі було завдано ушкодження, поліцейські зобов’язані надати первинну

невідкладну медичну допомогу. Застосовувати засоби, які не визначені
законодавством Грузії, заборонено.
Застосування фізичної силу означає, що поліцейський має право
застосувати спеціальні прийоми боротьби, а також для забезпечення
особистої безпеки або безпеки інших осіб, попередження злочинів або
адміністративного правопорушення, затримання особи, яка вчинила злочин
або

адміністративне

правопорушення,

якщо

застосування

інших

ненасильницьких засобів не забезпечує виконання поліцейських функцій, які
покладені на нього законом.
В разі, якщо в ході застосування фізичної сили особі було завдано
пошкодження, поліцейський зобов’язаний повідомити безпосереднього
керівника та прокурора, за виключенням випадків, коли таке повідомлення
зробити не можливо, коли це зв’язано з особливими складнощами або може
здійснювати перешкоди виконанню поліцейських функцій.
З метою забезпечення громадської безпеки та охорони правопорядку
поліції дозволено застосовувати пасивні та активні спеціальні засоби.
Пасивні

спеціальні

засоби

забезпечують

захист життя та здоров’я

поліцейського або особи, яку він захищає. До пасивних спеціальних засобів
відносяться: бронежилет, каска (шлем), щит, протигаз, інші спеціальні засоби
для захисту тіла.
До активних спеціальних засобів відносяться: наручники, інші засоби
зв’язування, спеціальний кийок, сльозоточивий газ, інші гази, акустичні
засоби, а також нелетальна зброя, в тому числі, нелетальні снаряди,
світлозвукове обладнання психологічного впливу, засоби примусової
зупинки транспорту, засоби знищення перешкод, водомет, бронемашина,
інші спеціальні транспортні засоби, спеціальна фарба, службова собака,
службовий кінь, електрошокове обладнання, сітка для зв’язування. Активні
спеціальні засоби мають ціль на короткий термін позбавити особу
можливості здійснювати опір поліцейському та допомога ют поліцейському

у виконанні поліцейських функцій. Вони можуть застосовуватися наступним
чином:
-

наручники та інші засоби зв’язування застосовуються до особи,

яка вчинила

правопорушення, і яка здійснювала або може здійснювати

супротив поліцейському, або намагається сховатися, при конвоюванні
затриманого або заарештованого; якщо особа своїми небезпечними діями
може завдати шкоду собі або оточуючим;
-

кийок спеціальний – з метою відбиття нападу на особу,

поліцейський або охоронюваний об’єкт, при затриманні особи, яка вчинили
злочин, або правопорушника, який здійснює злісне непокору законним
вимогам поліцейського; для попередження масового та групового порушення
правопорядку;
-

сльозоточивий газ, перцевий газ, акустичний засоби, нелетальна

зброя, в тому числі, нелетальний снаряд – для відбиття нападу на особу,
поліцейського, охоронюваний об’єкт; для зупинення масового або групового
порушення правопорядку; при затриманні особи, яка вчинила злочин або
інше суспільно небезпечне діяння; з метою примусити особи залишити
зайняту територію, залишити транспортний засіб, будинок або будівлю, в
якому ця особа ховається;
-

світлозвукове обладнання психологічного впливу – для відбиття

нападу на державний або громадський об’єкт, на поліцейського або іншу
особу, для вилучення особи, яка вчинила злочин або інше суспільно
небезпечне діяння і увірвалася в будинок або споруду, чи на земельну
ділянку, транспортний засіб, для звільнення особи, яку при цьому незаконно
позбавили волі (взяли у заручники);
-

засоби примусового зупинення транспорту – для примусової

зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги
поліцейського щодо зупинки, а також в разі дій водія транспортного засобу,
який створює загрозу життю та здоров’ю людей, або якщо їх застосування є
необхідним для захисту інших суспільних інтересів;

-

засоби руйнування перешкод – при затриманні особи, яка

вчинила злочин або інше суспільно небезпечне діяння, яка знаходиться в
закритому приміщенні, або для звільнення особи, яка незаконно позбавлена
свободі і знаходиться в замкнутому просторі;
-

електрошокери – з метою відбиття нападу на поліцейського або

іншу особу, на охоронюваний об’єкт;
-

спеціальна краска -

з метою виявлення особи, яка вчинила

злочин та її ідентифікації;
-

сітки для зв’язування – при переслідування правопорушника,

відбиття збройного нападу, при затриманні особи, яка здійснює напад;
-

службова собака – для попередження та зупинення масових

порушень громадського порядку, при переслідуванні та затриманні особи,
яка вчинила злочин або інше суспільно небезпечне діяння, конвоювання
затриманих та заарештованих осіб, для відбиття нападу на поліцейського або
іншу особу;
-

службовий кінь – для здійснення охорони громадського порядку,

при патрулюванні, для попередження та зупинення масових порушень
правопорядку, переслідування та затримання особи, яка вчинила злочин або
інше суспільно небезпечне діяння;
-

водомет, бронемашина інші спеціальні транспортні засоби – для

попередження та зупинення масових порушень правопорядку, відбиття
групового нападу на державні та громадські об’єкти, примусової зупинки
транспортного засобу, водій якого не виконує вимоги поліцейського щодо
зупинки, затримання озброєного злочинця.
В разі застосування спеціальних засобів, в ході чого було завдано
поранення або каліцтво особі в наслідок їх застосування, поліцейський
зобов’язаний повідомити про це безпосереднього керівника та прокурора, за
виключенням випадків, коли повідомити про зазначені обставини є
неможливим, пов’язано з особливими складнощами і може створити
перешкоди виконанню поліцейським своїх службових обов’язків. В разі

застосування спеціальних засобів у відношенні невизначеного кола осіб
поліцейський також зобов’язаний повідомити про це свого безпосереднього
керівника та прокурору. Деталізація правил зберігання, носіння та
застосування

спеціальних

засобів

органами

поліції

визначається

нормативними актами Міністра внутрішніх справ Грузії.
Враховуючи

необхідність

забезпечення

внутрішньої

безпеки,

правопорядку, захист державних кордонів органам поліції Грузії делеговані
повноваження щодо озброєння особового складу вогнепальною зброєю з
наданням одночасно поліцейським права на зберігання, носіння, а в
необхідних випадках і застосування штатної вогнепальної зброї, а в
необхідних випадках у порядку, встановленому Міністром внутрішніх справ
Грузії, іншого виду вогнепальної зброї (ст. 34 Закону «Про поліцію»).
На Міністра внутрішніх справ також покладається обов’язок видання
нормативно-правових

актів

загальної

та

індивідуальної

дії,

що

регламентують порядок зберігання, носіння вогнепальної зброї, яка видається
поліцейському. Порядок застосування вогнепальної зброї визначається
виключно законом. Перелік озброєння поліції вогнепальною зброєю, її види
встановлюється безпосередньо чинним законодавством Грузії.
Сучасна грузинська поліція має на озброєнні пістолети калібру 9 мм
HS9,

хорватського

виробництва,

BARAK

i

JERICHO,

ізраїльського

виробництва, а також автомати АКМ, АК-74, АКСУ, автомати калібру 5,56
мм Bushmaster XM15, Colt M4.
Закон відрізняє пасивне та активне застосування вогнепальної зброї.
Під пасивним застосування вогнепальної зброї визначається демонстрування
поліцейським вогнепальної зброї для досягнення законної цілі. Активним
застосуванням зброє вважається

здійснення

прицільного

пострілу з

вогнепальної зброї. Застосування вогнепальної зброї вважається крайньою
мірою при

здійсненні поліцейських

функцій. Законом дозволяється

застосування вогнепальної зброї у наступних випадках:

-

для захисту працівника поліції або іншої особи від небезпеки, що

загрожує їхньому життю та здоров’ю;
-

для

звільнення

особи,

яка

незаконно

позбавлена

волі

(заручників);
-

для попередження втечі особи, яка затримана поліцією, і відносно

якої у поліцейського мається інформація, що зазначена особа вчинила
насильницькі дії або особливо тяжкий злочин;
-

з метою попередження насильницького злочину у випадках, коли

особа здійснює активний опір поліцейському;
-

для відбиття нападу на охоронюваний об’єкт, державний орган

або громадську організацію;
-

для захисту людини від нападу небезпечної тварини;

-

для пошкодження транспортного засобу з метою його зупинки,

якщо дії водія створюють реальну загрозу життю або здоров’ю людей, і водій
не підкоряється неодноразовій вимозі поліцейського зупинити транспортний
засіб, за виключенням здійснення пострілів в рухомий транспортний засіб з
рухового транспортного засобу.
Діюче законодавство передбачає можливість активного застосування
вогнепальної зброї у відношенні певної особи лише після усного
попереднього

повідомлення

про

можливість

його

застосування,

що

визначається обов’язковою фразою: «Стій! Поліція! Стріляти буду!» Після
цього поліцейський має право зробити попереджувальний постріл. В разі
неможливості

це

зробити,

при

ситуації,

визначеній

законом,

попереджувальний постріл може не здійснюватися у таких випадках:
-

при озброєному нападі, а також при раптовому нападі із

застосуванням бойової техніки, інших транспортних або механічних засобів;
-

при здійснені втечі затриманої або заарештованої особи, яка по

даним поліцейського вчинила особливо тяжкий злочин
транспортного засобу;

із застосуванням

-

при здійсненні озброєного опору працівнику поліції або іншій

-

для подання сигналу тривоги або для виклику допомоги;

-

з метою попередження та припинення наміру заволодіти

особі;

вогнепальною зброєю;
-

для

позбавлення

життя

тварини,

яка

має

смертельне

пошкодження або смертельне каліцтво, коли є очевидним неможливість
врятувати таку тварину.
Заборонено застосовувати зброю в місцях скупчення людей, а також в
місцях знаходження вогненебезпечних або вибухових речовин, за винятком
необхідності відбиття озброєного нападу або у крайній необхідності. Про
активне застосування вогнепальної зброє поліцейський зобов’язаний негайно
повідомити свого безпосереднього керівника та прокурора.
Законом Грузії «Про поліцію» регламентовані випадки обмеження
застосування

заходів

примусу

(ст.

35

Закону).

Так,

забороняється

застосування фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї у
відношенні вагітних жінок, неповнолітніх, осіб, з явними ознаками
обмежених можливостей, відносно престарілих осіб, за виключенням
вчинення ними озброєного або групового нападу, здійснення озброєного
опору поліцейському, що загрожує життю та здоров’ю поліцейського
(поліцейських) або інших осіб, якщо відбити такий напад і супротив іншими
засобами або методами не є можливим, а також у випадках, коли
незастосування фізичної сили та спеціальних засобів робить неможливим
виконання поліцейських функцій.
Окрім превентивної та попереджувальної діяльності (примусу),
поліцією

здійснюється

діяльність,

пов’язана

з

реагуванням

на

правопорушення, а також дії, направлені на виявлення, попередження,
розкриття та розслідування злочинів, що визначені Кримінальним кодексом
Грузії, за процедурою, що визначена Кримінально-процесуальним кодексом

Грузії, Законом «Про оперативно-розшукову діяльність» або іншими
нормативно-правовими актами Грузії.
Як один із видів процесуальної діяльності розглядається проведення,
так званих, таємних слідчих дій (ст. 143-1 КПК Грузії). Зазначена норма
введена в дію з 01 серпня 2014 року. До таємних слідчих дій закон відносить:
приховане прослухування та запис телефонних переговорів; зняття та
фіксація інформації з каналів зв’язку, з комп’ютерних системі інсталяція в
комп’ютерну систему з вказаною ціллю відповідних засобів програмного
забезпечення; контроль поштових відправлень і телеграфних повідомлень,
окрім дипломатичної пошти; прихована відео зйомка, кіно-, фото- зйомка,
аудіозапис; електронне спостереження за допомогою технічних засобів,
використання яких не шкодить життю, здоров’ю людей та оточуючому
середовищу [67].
Проведення таємних слідчих дій ініціює особа, яка проводить
розслідування перед прокурором, обов’язок якого направити своє клопотання
до суду. Саме суд надає згоду на їх проведення. В разі крайньої необхідності,
таємні слідчі дії проводяться без ухвали суду з подальшим повідомленням
суду про їх проведення та результати. Необхідно зазначити, що один
екземпляр ухвали суду на проведення таємних слідчих дій надсилається
посадовій особи, яка має назву Інспектор по захисту персональних даних.
При здійсненні оперативно-розшукових заходів поліції видаються
індивідуальні адміністративно-правові акти, на які не розповсюджуються
правила,

встановлені

Загальним

адміністративним

кодексом

Грузії.

Натомість, цим же кодексом врегульовані питання надання поліцією
допомоги

іншим

правоохоронним

органам,

а

також

установам,

підприємствам, організаціям.
Законом «Про поліцію» визначається таке поняття як прикордоннополіцейські заходи, як сукупність службово-організаційних, процесуальних
слідчих, адміністративно-правових, оперативно-розшукових, розвідувальних,
контррозвідувальних, режимних, технічних та військово-технічних заходів,

що здійснюються разом з поліцейськими органами також Агентством
прикордонної поліції – прикордонною поліцією Грузії для виконання
покладених на неї функцій.
Особливо важливим для здійснення професійних функцій поліції в
частині протидії правопорушенням є застосування оперативно-розшукових
заходів, що регламентується Законом Грузії «Про оперативно-розшукову
діяльність» та деякими іншими нормативно-правовими актами. Зазначений
Закон на законодавчому рівні визначає принципи, завдання, методи та засоби
здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також права, обов’язки та
відповідальність осіб, що в цій діяльності приймають участь. Окремі
підрозділи поліції здійснюють також заходи, що передбачені Законами Грузії
«Про службу громадської безпеки», «Про контррозвідувальну діяльність» та
іншими нормативними актами, що регламентують негласну діяльність в
сфері захисту державної та внутрішньої безпеки.

2.3.

Організаційна структура грузинської поліції, права та обов’язки
окремих її підрозділів
Структура грузинської поліції прив’язана до завдань та функцій, які на

неї покладені. Поліція є утворенням в системі МВС Грузії, а тому одночасно
являється установами, що реалізує стратегічні завдання, що покладені
Міністерством на поліцію та визначені ст. 4 Закону Грузії «Про поліцію».
Одночасно органи поліції не визначаються в якості центральних органів
виконавчої влади, як наприклад, Національна поліція України. Закон України
«Про Національну поліцію» визначає, що поліція в Україні є центральним
органом виконавчої влади, що означає, що поліція Грузії більш тісно
пов’язана структурно до МВС Грузії.
Грузинська поліція є державною інституцією, на яку відповідно із
чинним законодавством покладається завдання щодо захисту прав та свобод

громадян,

громадського

порядку,

громадської

безпеки,

підтримання

громадського миру. В своїй діяльності поліція зобов’язана підтримувати
дружні відносини з громадянським суспільством. В Грузії, як і в інших
країнах Заходу, усвідомлюють соціальне походження злочинності, а тому не
перекладають в повній мірі відповідальність за стан криміногенної
обстановки лише на поліцейські органи, розуміючи, що подолання
злочинності, протидія злочинним проявам є справа всього суспільства, в
першу чергу, державних інститутів. З огляду на таку позицію, оцінку
ефективності діяльності грузинської поліції

здійснюється не за станом

злочинності в країні, її кількісними показниками, а «за наслідками виконання
конкретних обов’язків, які покладені на поліцію. Акцентується увага на тому,
що суспільство нині перетворюється на партнера поліції. Існує небезпека
соціальної ізоляції поліції, якщо вона втратить зв’язок із населенням» [123,
С. 585].
На відрізнення від України, деяких інших держав Європи, поліція
Грузії не є єдиним за структурою правоохоронним формуванням, єдиним
виконавчим органом в складі МВС Грузії. Грузинська поліція складається з
певної кількості самостійних структурних підрозділів, що входять в
Міністерство, і які є незалежними один від одного: Департамент центральної
кримінальної поліції (Central Criminal Police Department), Департамент
патрульної поліції (Patrol Police Department), а також Департамент поліції
охорони

(Security

Police

Department),

що

є

аналогом

українського

департаменту позавідомчої охорони.
Враховуючи позицію керівництва Грузії щодо зменшення впливу МВС
на бізнес, з системи поліцейських органів вилучено Департамент по боротьбі
з економічними злочинами. Функції розкриття та розслідування злочинів в
сфері економіки передані до фінансової поліції Міністерства фінансів Грузії.
Кожний

із

Департаментів

(центральної

кримінальної

поліції,

патрульної поліції, охоронної поліції) має свій центральний апарат і свої
структурні підрозділи на місцях, які також діють уособлено від підрозділів

інших Департаментів. Структурні підрозділи на місцях, що належать різним
Департаментам, очолюються
вертикалі

керівникам

керівниками, що

структурних

підрозділів

підпорядковуються
центральних

по

апаратів

Департаментів. Між Департаментами проведено розмежування функцій при
здійсненні професійної діяльності. Разом з тим, в практичній діяльності існує
постійна взаємодія між поліцейськими органами МВС Грузії, про що
свідчить відсутність конфліктів на ґрунті визначення повноважень в кожній
конкретній ситуації, що виникає при здійсненні охорони громадського
порядку, забезпеченні громадської безпеки та протидії правопорушенням.
Заслуговує на увагу методи взаємодії Міністерства внутрішніх справ
Грузії з Департаментом кримінальної поліції, Департаментом патрульної
поліції, Департаментом поліції охорони. Управління з боку МВС Грузії
зазначеними поліцейськими органами, враховуючи мету (місію) та завдання
самого Міністерства, зведено до мінімально можливого рівня. Як свідчить
наявна інформація, лише один відсоток документів візуються в Міністерстві
внутрішніх справ та надсилається на виконання до Департаментів. З метою
скорочення часу та витрат на управлінську діяльність, грузинське
керівництво змогло добитися переходу на електронний варіант підготовки
управлінських документів, що призвело до суттєвого скорочення кількості
управлінських документів, що оформлені в паперовому виконанні. Основна
маса документів в теперішній час готується і направляється по всій системі
Міністерства внутрішніх справ в електронному вигляді, за виключенням
документів оперативно-розшукового характеру та інших документів, що
мають відповідні грифи «таємно», «особливо таємно» тощо.
Таким чином, затрати часу для прийняття управлінських рішень в той
чи іншій ситуації, а також фінансові затрати, пов’язані з підготовкою
документів

управлінського

характеру

(папір,

конверти,

канцелярські

прилади, доставка, розсилка тощо), значно скоротилися.
Один з основними

виконавчих органів грузинської поліції

є

Департамент центральної кримінальної поліції (Central Criminal Police

Department), що входять до складу МВС Грузії на правах окремого
структурного підрозділу. До складу Департаменту центральної кримінальної
поліції (центральний апарат) входять: Головне управління по розкриттю та
розслідуванню

загальнокримінальних

злочинів;

Головне

розшукове

управління; Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю, в
структуру якого входить: управління по боротьбі зі злочинним світом,
управління по боротьбі із кіберзлочинністю; Головне управління по боротьбі
з незаконним обігом наркотичних засобів.
Так,

Головне

управління

по

розкриттю

та

розслідуванню

загальнокримінальних злочинів Департаменту центральної кримінальної
поліції

здійснюється

кримінальних

організація

правопорушень,

та

безпосереднє

злочинів,

розслідування

передбачених

діючим

Кримінальним кодексом Грузії. В складі зазначеного управління працюють
посадові особи «детективи» , що здійснюють як оперативно-розшукову , так
і процесуальну діяльність, а також дільничні інспектори поліції.
Необхідно зауважити, що в МВС Грузії ліквідований взагалі інститут
слідчих. Відсутні також посади оперативно уповноважених карного розшуку.
Зазначені зміни пов’язані зі змінами в кримінальному процесуальному
законодавстві Грузії. Розслідування правопорушень проводять в органах
поліції дві групи працівників: детективи та «дільничні слідчі». Таким чином,
сталося злиття оперативно-розшукової та процесуальної діяльності, що
свідчить про сприйняття в ході реформ американського досвіду здійснення
досудового розслідування.
В Грузії, як і в державах, де системно застосовується досвід діяльності
поліцейських органів США, поняття «детектив» означає назву посадової
особи правоохоронних органів, яка на професійному рівні виконує функції
по розкриттю та розслідуванню злочинів. Детектив, по роду своєї діяльності,
здійснює функції слідчого (процесуальні) і оперативні (оперативнорозшукові).

В Україні поняття «детектив», до недавнього часу, відносилось до осіб,
які займалися підприємницькою діяльністю. В теперішній час в складі
Національного антикорупційного бюро України працюють посадові особи,
що мають назву «детективи» і займаються розкриттям та розслідуванням
корупційних правопорушень. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про
Національне антикорупційне бюро України», до структури управлінь
Національного бюро входять підрозділи детективів, що здійснюють
оперативно-розшукові та слідчі дії [124].
Основними нормативно-правовими актами, що визначають місце,
функції, методи діяльності Департаменту центральної кримінальної поліції є
Закон Грузії «Про поліцію», Кримінально-процесуальний кодекс Грузії,
Закони Грузії «Про оперативно-розшукову діяльність», та деякі інші закони
та підзаконні акти.
Проведення оперативно-розшукових заходів регламентовано Законом
«Про оперативно-розшукову діяльність». Вона будується на принципах
захисту та поваги прав та свобод людини, прав юридичних осіб, законності,
конспірації, поєднання гласних та негласних методів роботи.
Виходячи із завдань, визначених Законом, Головне управління
Департаменту центральної кримінальної поліції здійснює свою діяльність в
напрямку виявлення, попередження, припинення злочинної діяльності,
розкриття злочинів загально кримінального спрямування, встановлення осіб,
які вчинили злочини та їх затримання з метою притягнення до правової
відповідальності. Окрім того, в ході проведення досудового розслідування
працівники кримінальної поліції здійснюють заходи, направленні отримання
інформації, що є необхідною для розкриття злочину, пошук та встановлення
місця знаходження речових доказів, майна, що стало предметом злочинного
посягання, ідентифікацію осіб, які вчинили злочин або інше протиправне
діяння [115].
До методів оперативно-розшукової роботи, що здійснюється Головним
управління по розкриттю та розслідуванню загальнокримінальних злочинів

Департаменту центральної кримінальної поліції відносяться оперативний
опит особи, наведення довідок, візуальний контроль, контрольна закупка,
контрольна поставка, ідентифікація (ототожнення) особи, оперативне
дослідження документів, ідентифікація даних

електронних комунікацій,

залучення до співпраці таємного співробітника (конфідента), створення
конспіративної організації тощо [115].
Оперативно-розшукова діяльність є таємна діяльність, за визначенням
Закону. Право на ознайомлення з даними, документами та джерелами такої
діяльності має обмежене коло осіб, що визначені зазначеним Законом, і лише
в межах, що передбачені Законом Грузії «Про захист персональних даних»,
наприклад, Інспектор по захисту персональних даних і уповноваженою ним
особою.

Персональними даними є будь-яка інформація, що пов’язана з

ідентифікацією фізичної особи. За ст. 2 Закону «Про захист персональних
даних», «особа є ідентифікованою, коли є можливість його ідентифікувати
прямо чи побічно, в тому числі, за ідентифікованим номером або
характерними фізичними, фізіологічними, психологічними, економічними,
культурними або соціальними ознаками». Інспектор або уповноважена ним
особа, за ст. 35 зазначеного Закону, має право отримати «матеріали, що
відображають оперативно-розшукову діяльність та розслідування злочинів,
що відносяться до державної таємниці і необхідні для здійснення перевірки»
[125].
Процесуальна діяльність та право використання інформації, отриманої
в

ході

оперативно-розшукової

судочинства,
Головне

визначена

діяльності

в

цілях

Кримінально-процесуальним

управління

по

розкриттю

та

кримінального

кодексом

Грузії.

розслідуванню

загальнокримінальних злочинів Департаменту центральної кримінальної
поліції діє в межах саме цього нормативно-правового акту, що визначає
можливість

здійснення

процесуальної

діяльності

детективами

та

дільничними інспекторами поліції, що входять до штату Головного
управління. Як зазначається в ст. 3 КПК Грузії, слідство – «це сукупність дій,

що здійснюються уповноваженою особою в порядку, що встановлений цим
Кодексом, ціль яких – збір доказів, пов’язаних із злочином». За ст. 37 КПК,
«слідчий є державною посадовою особою, яка уповноважена в межах своєї
компетенції здійснювати слідство в кримінальній справі» [67].
У відповідності з діючим законодавством, державні організації, що
мають право на проведення слідства, визначають осіб, на яких покладено
виконання

повноважень

слідчого.

В

Головному

управлінні

такими

повноваженнями «слідчого» користуються посадові особи – службовці
поліції: детективи та дільничні інспектори поліції.

При здійсненні

процесуальної діяльності дільничні інспектори поліції діють як «дільничні
слідчі». «Дільничні слідчі» здійснюють розслідування очевидних злочинів, а
також збирають матеріали стосовно адміністративних правопорушень. В
свою чергу, детективи проводять розслідування неочевидних злочинів, а
також таких, що мають підвищений суспільний резонанс.
Про початок розслідування повідомляється прокурор. В разі наявності
підстав, детектив або «дільничний слідчій», за погодженням з прокурором,
припиняє розслідування або передає зібрані матеріали за належністю.
Розслідування починається з внесення в електронний реєстр відомостей про
вчинення злочину, що є традиційним для держав Європи, і

повністю

сприйнято Кримінальним процесуальним кодексом України, що почав
працювати з 2012 року. Утримувачем електронного реєстру є Міністерство
юстиції Грузії, а не Міністерство внутрішніх справ Грузії. Це пов’язано з
намаганням створити різноманітні бази даних на основі одного міністерства.
Все провадження, всі матеріали, що накопичують в ході проведення
розслідування, переводяться в електронний варіант, що означає, що вся
кримінальна справа існує в електронному вигляді. Доступ до такої
кримінальної справи є обмеженим. Програмне забезпечення побудовано
таким чином, що внести будь-які зміну до електронних матеріалів, окремих
документів, що знаходиться в електронній справі технічно не можливо, що
виключає підроблення таких документів та службові зловживання з боку

працівників поліції, їхніх керівників та прокурора. Ознайомитися з
матеріалами справи має можливість лише «слідчий» (детектив або
дільничний інспектор), який проводив слідство, керівник підрозділу
кримінальної поліції та прокурор.
Враховуючи, що робота по розкриттю та розслідуванню злочинів
носить аналітичних характер, вимагає отримання різноманітної інформації,
програмне
здійснюють
кримінальної

забезпечення

Головного

розслідування,
поліції,

та

дозволяє

управління,

всього

працівники

Департаменту

користуватися

якого

центральної

найрізноманітнішою

інформацією, яка утримується в базах даних (їх приблизно 30-ть), що
створені як на загальнодержавному рівні, так і на рівні окремих відомств
[40].
На розшукове управління Департаменту центральної кримінальної
поліції покладаються обов’язки здійснювати розшук осіб, що сховалися від
слідства та суду, осіб, які ухиляються від застосованих до них покарань або
примусових заходів, безвісті зниклих осіб, ідентифікація таких осіб [115].
Окрім того, підрозділ підтримує тісні міжнародні зв’язки, в тому числі, з
організаціями міжнародної та європейської поліції - Інтерпол та Європол.
Діяльність підрозділу регламентується Законами Грузії «Про поліцію», «Про
оперативно-розшукову діяльність», Кримінально-процесуальним кодексом.
Іншим підрозділом Департаменту центральної кримінальної поліції є
Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю, що наділене
повноваженнями щодо здійснення оперативно-розшукової та процесуальної
діяльності в сфері протидії організованій злочинності, рекету, тероризму. На
Головне управління покладений обов’язок виявляти організовані злочинні
угрупування, злочинні організації, злочинних авторитетів, в тому числі,
«злодіїв в законі», осіб та групи, що здатні до проведення актів терору,
здійснювати документування їхньої протиправної діяльність та проводить
розслідування в кримінальних справах цієї категорії. У своїй діяльності
Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю спирається на

норми Законів Грузії «Про поліцію», «Про організовану злочинність та
рекет», «Про боротьбу з тероризмом», «Про оперативно-розшукову
діяльність»,

«Про

контррозвідувальну

діяльність»,

Кримінально-

процесуальний кодекс та деякі інші закони та підзаконні акти.
На думку грузинських дослідників організованої злочинності Г. Глонті
та Г. Лобжанідзе, аналіз слідчої практики демонструє, що професійна
злочинність в Грузії є великою проблемою і пов’язана, в тому числі, з тим,
що «злодії в законі», як ніде, «глибоко укоренилися у багатьох сферах життя,
контролюють крупні фінансові потоки, очолюють або приймають участь в
діяльності організованої злочинності, мають широкі зв’язки за кордоном…
Чим вищий показник кримінального професіоналізму, тим ясніше можна
побачити його організовані форми. При певних соціальних умовах
професійна злочинність починає переростати в організовану злочинність, як
якісне нове явище [127].
В зв’язку з розумінням того, що організована злочинність напряму
впливає на суспільне життя Грузії, керівництво держави зосередило увагу на
викорінення її впливу на суспільство, про що свідчить прийняття Законів
«Про організовану злочинність та рекет», «Про боротьбу з тероризмом», а
також практичні дії в цьому напрямку, в тому числі, створення спеціального
підрозділу - Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю
в складі Департаменту центральної кримінальної поліції.
Завдання

Головного

управління

по

боротьбі

з

організованою

злочинністю полягає у здійсненні оперативно-розшукової діяльності з метою
проникнення до організованих злочинних груп, організацій, формувань, що
пов’язані із «злодіями в законі», груп та організацій терористичного
спрямування, з метою їх розкладання, а в разі необхідності – ліквідації.
Окрім того, на управління покладаються обов’язки щодо виявлення злочинів,
вчинених цією категоріє осіб, розкриття цих злочинів, затримання, а при
необхідності, розшук осіб, які вчинили злочини зазначеної категорії.

В

межах Закону «Про контррозвідувальну діяльність», управління здійснює

заходи, направлені на «отримання, аналітичну обробку та використання
інформації про терористичну діяльність спеціальних служб, організацій
іноземних держав, груп осіб та окремих осіб» [126]. Одночасно детективи
управління мають повноваження проводити досудове розслідування в цих
справах на підставах, визначених КПК Грузії.
До складу Головного управління по боротьбі з організованою
злочинністю входять: управління по боротьбі зі злочинним світом та
управління по боротьбі з кіберзлочинністю.
В сферу відповідальності управління по боротьбі з організованою
злочинністю входять питання, що покладаються на Головне управління по
боротьбі з організованою злочинністю. Якщо узагальнити все вище
зазначене, то це: здійснення протидії організованим злочинним групам,
злочинним
спрямування,

організаціям,

групам

«злодійському

та

організаціям

середовищу»,

здійснення

терористичного
оперативного

проникнення, оперативно-розшукові, розвідувальні та контррозвідувальні
заходи, проведення досудового розслідування стосовно керівників та членів
таких груп та організацій.
Завданням управління по боротьбі з кіберзлочинністю є отримання та
обробка цифрових доказів, розслідування фінансових махінацій, дитячої
порнографії, підтримання співробітництва з Інтернет – провайдерами.
Управління активно обмінюється інформацією з іншими підрозділами
Департаменту центральної кримінальної поліції, а також Департаментом
патрульної

поліції,

Експертно-криміналістичним

департаментом,

Поліцейською академією, підрозділами державної безпеки, розвідки та
контррозвідки Грузії. До відання управління по боротьбі із кіберзлочинністю
входить розкриття та розслідування злочинів, передбачених ст. 284 КК Грузії
– «Самовільне проникнення в комп’ютерну систему», ст. 285 КК Грузії –
«Незаконне використання комп’ютерних даних або (чи) комп’ютерних
систем», ст. 286 КК Грузії – «Посягання на комп’ютерні дані або (чи)
комп’ютерну систему», ст. 324-1 КК Грузії – «Кібертероризм» [128].

Головне управління по боротьбі з незаконним обігом наркотичних
засобів

Департаменту

центральної

кримінальної

поліції

здійснює

оперативно-розшукові заходи по виявленню осіб, які здійснюють незаконний
обіг наркотичних засобів, виявленню підпільних лабораторій та виробництв
наркотичних засобів, проведення досудового розслідування в справах щодо
незаконного обігу наркотичних засобів. Боротьба з наркозлочинністю
включає цілу низку різноманітних заходів. До них відноситься жорстке
переслідування

наркобаронів,

підвищенні

строки

кримінальної

відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом
наркотичних засобів, конфіскація їхнього майна та майна близьких до них
осіб, які не можуть підтвердити свої доходи та можливість придбати
законним шляхом таке майно. Окрім того, на Головне управління покладений
обов’язок щодо переслідування працівників правоохоронних, спеціальних та
інших державних органів, що були пов’язані з наркозлочинністю,
прикривали її діяльність. Головне управління зосереджує свою діяльність в
перекритті

каналів

надходження

наркотичних

заходів

до

Грузії,

оперативному контролі над злочинними групами та організаціями, що
спеціалізуються на цьому злочинному бізнесі.
Необхідно звернути увагу, що діяльність Головного управління по
боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів знаходить повну
підтримку керівництва держави та суспільства. Після «Революції роз»
Президент Грузії М. Саакашвілі та його команда здійснили жорсткий
соціальний експеримент. В Парламент був внесений законопроект про
внесення змін до Кримінального кодексу щодо суттєвого збільшення
покарання, в тому числі, за використання наркотичних засобів. Була
здійснена криміналізації «легких» наркотичних засобів. Відносно осіб, які
здійснювали розповсюдження, збут наркотичних засобів було передбачено
покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Грузинська статистика
свідчить про суттєве зменшення проблеми наркоманія в Грузії за 5-6 років
[129].

Окрім структурних підрозділів, що входять до складу центрального
апарату Департаменту центральної кримінальної поліції, Департамент має
свої територіальні підрозділи на місцях, в тому числі Головні крайові
управління.
Департамент патрульної поліції є складовою частиною МВС Грузії. Її
діяльність розглядається як діяльність сервісної служби, що забезпечує
гарантію захисту прав і свобод кожного громадянина, громадського порядку,
спокою, громадської безпеки, є відповідальною перед суспільством та
державою. Департамент діє в тісній співпраці з населенням, враховуючи нову
ідеологію несення поліцейської служби під назвою «community policing», що
означає здійснення професійних обов’язків з опорою на населення на
громаду. Саме зміна «філософії» поліцейської служби, перехід до співпраці з
населенням надає можливість результативно виконувати поставленні
завдання. Ідея створення самостійної патрульної служби та виділення її в
окремий Департамент, що діє самостійно від підрозділів кримінальної
поліції, виникла у нового керівництва Грузії після обрання Президентом
країни М.Саакашвілі.
Вважається, що днем її створення є 15 серпня 2004 року. Вона замінила
дорожню

поліцію

та

патрульно-постову

службу

поліції,

що

були

розформовані і ліквідовані як структурні підрозділи поліції, а працівники цих
підрозділів в один час були звільненні з органів внутрішніх справ.
Фактично, було створена нова служба по зразку американської
патрульної служби. На першому етапі було підготовлено 3 тис. осіб для
служби в патрульній поліції. Вони отримали новий формений одяг та нові
транспортні засоби. З одного боку, це надало можливість показати нове
обличчя поліції, що наближена до населення, з іншого боку, показати
можливість створення нового не корумпованого правоохоронного органу.
Після проведення конкурсного відбору і атестації до лав поліцейських нової
патрульної служби було прийнято лише 15 відсотків осіб, які раніше
працювали в поліції [130].

Важливим моментом створення патрульної служби є відбір нових
людей, що не були пов’язані з правоохоронною діяльністю, але виявили
бажання працювати в поліції за ради установлення справедливості та
законності в суспільстві. Іншим важливим моментом підбору кандидатів на
роботу, є те, що значна кількість майбутніх патрульних поліцейських
проходила навчання в Сполучених Штатах Америки. На початку реформу
основна чисельність патрульної поліції була зосереджена в столиці Грузії –
Тбілісі в кількості 1339 осіб, основна частина патрульних чоловіки, понад 60
патрульних – жінки. З підготовлених патрульних поліцейських, наприклад, в
столиці були створено 83 патрульних екіпажа. В 2013 році кількість екіпажів
патрульної поліції досягло в Тбілісі 111 екіпажів [131].
До основних завдань Департаменту патрульної поліції віднесено:
охорона громадського порядку, громадської безпеки в громадських місцях, в
місцях скуплення людей, на площах, вулицях, по місцю проживання;
забезпечення безпеки дорожнього руху, в разі необхідності обмеження
дорожнього руху; надання допомоги населенню в разі виникнення аварій,
надзвичайних станів, стихійного лиха, катастроф, пожарів, нещасних
випадків тощо; надання допомоги в захисті режиму державного кордону в
місцях пропуску, профілактики, попередження, припинення правопорушень,
а також проведення розслідування при здійсненні злочинів; здійснення
пошуку

з

метою

встановлення,

затримання

осіб,

що

вчинили

правопорушення. При здійсненні своїх обов’язків патрульні поліцейські
зобов’язані

особливу

увагу

приділяти

можливості

виявлення

вибухонебезпечних предметів, вживати заходи безпеки громадян, які
знаходяться поблизу них.
Правовою основою діяльності Департаменту патрульної служби, його
структурних та територіальних підрозділів є: Конституція Грузії, Загальний
адміністративний кодекс Грузії, Адміністративно-процесуальний кодекс
Грузії, Кодекс Грузії про адміністративні правопорушення, Кримінальний
кодекс Грузії, Кримінально-процесуальний кодекс Грузії, Цивільний кодекс

Грузії, Цивільно-процесуальний кодекс Грузії, Закони Грузії «Про поліцію»,
«Про безпеку дорожнього руху», «Про оперативно-розшукову діяльність»,
«Про державний кордон Грузії», «Про статус іноземних громадян», інші
закони та підзаконні акти.
Патрулювання здійснюється як в пішому порядку, так і на
транспортних засобах, в першу чергу на патрульних автомобілях, можливе
використання

інших

видів

транспортних

засобів.

Патрулювання

здійснюється екіпажем, який складається з двох осіб. Склад патрульного
екіпажу не може бути постійним, екіпаж постійно змінюється з метою
викорінення намірів покривати друг друга при вчиненні правопорушень чи
зловживань. На кожного з членів патрулю покладений обов’язок доповідати
керівництву про вчинене правопорушення іншого члена патруля. Не
виконання цього припису тягне кримінальну відповідальність. При цьому, не
виключається застосування провокації, що підготовлена та здійснена
Генеральною інспекцією МВС Грузії. Порушення дисципліни, законності
може стати підставою для оперативної розробки всього підрозділу і
звільнення всіх без виключення працівників цього підрозділу.
Маршрут

руху

пішого

патруля

або

патрульного

автомобіля

здійснюється згідно розміщення сил та засобів поліції. Встановлений час
прибуття патрульного екіпажу на місце виклику. Якщо екіпаж, який
обслуговує певну дільницю, зайнятий на іншому виклику, то для вирішення
проблеми направляється піший патруль чи екіпаж з сусідньої дільниці. Рух
патрульного
проблискових

автомобіля
маяків.

здійснюється

Розташування

з

обов’язковим

включенням

піших

патрулів

патрульних

та

автомобілів, особливо у великих населених пунктах, здійснено з таким
розрахунком, що створюється ілюзія постійної присутності поліцейських на
вулиці.
Патрульний екіпаж здійснює також контроль дорожнього руху,
здійснює реагування на всі виклики щодо правопорушень, конфліктів тощо
через систему екстреного зв’язку «112».

На озброєні патрульних поліцейських маються спеціальні засоби гумові

кийки,

електрошокери,

бронежилет,

та

вогнепальна

зброя

ізраїльського виробництва – пістолети Jericho-941SFL. При необхідності
застосовується весь арсенал спеціальних засобів, що передбачений Законом
«Про поліцію». З восени 2006 року патрульні поліцейські отримали нову
форму світло-піщаного кольору. Кожний автомобіль має планшетний
комп’ютер, що має велику інформаційну базу, в тому числі, на весь
автотранспорт

Грузії,

а

також

оснащений

Інтернетом.

Оснащення

комп’ютерною технікою патрульних автомобілів було профінансовано в 2006
році урядом США в розмірі 1 млн. доларів [132]. Окрім того, за рахунок
коштів, отриманих від уряду США, було проведено повне оновлення бази
даних [133]. В подальшому урядом США було виділено додатково ще 20
млн. доларів на навчання працівників поліції навичкам роботи, придбання
транспортних засобів, а також засобів зв’язку [134]. Уряд США ще
неодноразово

здійснював

фінансування

різноманітних

програм

для

патрульної поліції. В 2010 році патрульна поліція Грузії отримала як
безоплатну допомогу від уряду США 99 патрульних автомашин підвищеної
прохідності, 170 комп’ютерів для установки в патрульних автомашинах, 200
комп’ютерів для поліцейських дільниць, 240 бронежилетів та забезпечено
портативними радіостанціями [135].
Крім того, в розпорядженні екіпажу патрульної автомашини є прилад
вимірювання швидкості та сканер номерних знаків. В базі автомобіля є всі
особи, на яких накладено штрафні санкції і які їх не сплатили. Наявне
обладнання дає можливість патрульному екіпажу, знаходячись в потоці
автомашин, встановлювати викрадений автомобіль або осіб, які не виконали
рішення про сплату штрафу. Екіпаж має в своєму розпорядженні алкотестери
для встановлення факту знаходження осіб, в першу чергу, водіїв в стані
алкогольного сп’яніння. Окрім того, всі патрульні автомобілі оснащені
камерами відеонагляду, всі розмови екіпажу фіксуються. Затримання особи,
її опитування повинно здійснюватися у визначеному секторі огляді камери.

Виїзд поліцейських на патрулювання при наявності не включеної або
несправної відеокамери, здійснення дій за межами сектору огляду може
потягнути покарання поліцейського, навіть його звільнення, а також
працівника, який допустив виїзд на маршрут такої автомашини.
Департамент патрульної поліції, як центральний апарат управління
всіма силами патрульної поліції, здійснює як професійні функції по
контролю за правопорядком, так і контрольні та методичні функції щодо
особового складу патрульної поліції. Департамент діє у тісній взаємодії з
поліцейськими Департаментами МВС Грузії – Департаментом центральної
кримінальної поліції та Департаментом поліції охорони, яки на договірних
основах здійснює охорону та захист об’єктів, фізичних та юридичних осіб.
Окрім того, Департамент співпрацює з іншими підрозділами МВС Грузії.
Департамент патрульної поліції, як і Департамент центральної
кримінальної

поліції,

має

свої

територіальні

підрозділи,

що

не

підпорядковуються нікому, крім підрозділам центрального управління
Департаменту патрульної поліції. Таким чином, на місцях діють окремо
Головні управління, управління, відділи та відділення Департаменту
центральної кримінальної поліції та Департаменту патрульної поліції.
На керівників Головних управлінь покладено обов’язок самостійно
здійснювати кадрову і фінансову діяльність, було надано повноваження
самостійно використовувати виділені з бюджету кошти на утримання
підпорядкованих підрозділів, в тому числі, на матеріально-технічне
забезпечення

діяльності.

Одночасно,

керівники

несуть

персональну

відповідальність за обґрунтованість і законність їх використання. Таким
чином, була проведена своєрідна децентралізація управління поліцією, так як
керівники Головних управлінь отримали право приймати рішення по всім
питанням

практичної

діяльності

підпорядкованих

підрозділів,

за

виключенням тих, що віднесені до прерогативи центрального апарату. В
зв’язку з пошуком нових форм діяльності поліцейських підрозділів, не
виключається можливість в недалекому майбутньому введення в склад

грузинської поліції посади шерифа, оскільки Грузія достатньо вільно
сприймає американський досвід, де посада шерифа – це посада начальника
окружної поліції.
До складу територіальних підрозділів необхідно віднести такі Головні
управління: Головне управління поліції Автономної Республіки Абхазія,
Головне управління поліції Автономної Республіки Аджарії, Головне
управління поліції Тбілісі, Головне управління поліції Мцхети-Мтіанеті,
Головне управління поліції Шіда-Картлі, Головне управління поліції КвемоКартлі, Головне управління поліції Кахетії, Головне управління поліції
Самтсхе-Джавахнеті, Головне управління Імереті, Рача-Лечхумі та КвемоСванеті, Головне управління поліції Гурії, Головне управління поліції
Самегрело-Земо Сванеті.
На місцях підрозділи Департаменту центральної кримінальної поліції
складаються з: керівника поліції та його заступників, канцелярії підрозділу та
підрозділів детективів, дільничних інспекторів поліції. Всі працівники
поліції, за виключенням начальника та канцелярії знаходяться в одному
приміщенні, кожний має своє робоче місце, що обладнане комп’ютером та
іншої оргтехнікою. Начальник підрозділу та канцелярія відділені від інших
працівників скляною перегородкою. За штатним розкладом чергова частина
поліцейського підрозділу не передбачена. Фактично, обов’язки працівників
чергової частини за вказівкою керівника територіальної поліції виконують
дільничні інспектори поліції.
Грузія відмовилася від поділу на процесуальну діяльність, яку
проводили слідчі, та оперативно-розшукову діяльність, яку здійснювали
оперативно уповноважені (інспектори) певних оперативних підрозділів
(розшуку, БЕЗ тощо). На західний зразок, введені посади детективів, які
здійснюють як процесуальну, так і оперативно-розшукову діяльність,
здійснюють роботу по розкриттю та розслідуванню тяжких та особливо
тяжких злочинів. При цьому, з них не знімається питання профілактики
злочинів, а тому у вечірній та нічний час разом з дільничними інспекторами

поліції вони здійснюють обходи території обслуговування, що суттєво
збільшує навантаження на них.
Дільничні

інспектори

виконують

всю

роботу,

пов’язану

із

забезпеченням громадського порядку на території обслуговування. Вони
розглядають заяви та скарги, що надходять від громадян з приводу
порушення громадського порядку, вирішують конфліктні ситуації, сімейні
конфлікти. Разом з тим, вони виконують функції, що властиві детективам, в
разі вчинення на їх території не тяжких злочинів, як в умовах очевидності,
так і неочевидні, користуючись правами на проведення процесуальних дій та
оперативно-розшукових заходів. У вечірній та нічний час дільничні
інспектори зобов’язані здійснювати обходи закріпленої за ними територія,
попереджувати правопорушення, проводити профілактичні заходи. За
відповідним графіком, вони також виконують функції «оперативного
чергового» підрозділу, в зв’язку з тим, що чергові частини були ліквідовані в
2007 році.
Надходження інформації для поліції здійснюється різноманітними
шляхами. В першу чергу, через службу «112», через підрозділ патрульної
поліції, безпосередньо через працівника поліції, який в подальшому складає
про це рапорт, шляхом направлення повідомлень з підприємств, установ,
організацій (наприклад, лікарень), поштою, електронною поштою тощо.
Отримана інформація в підрозділі кримінальної поліції підлягає реєстрації
«черговою частиною» поліції (черговим – дільничним інспектором поліції).
За

встановленою

правопорушення,

формою
що

зразу

заповнюється
ж

заноситься

певні
до

відомості

єдиного

щодо

державного

електронного реєстру заяв і повідомлень про певні події. До встановленої
форми черговим долучається заява чи повідомлення про правопорушення та
інші документи і в електронному вигляді всі матеріали надсилаються
керівникові поліцейського підрозділу.
В разі виявлення ознак правопорушення на місці події здійснює виїзд
оперативна груп підрозділу кримінальної поліції, в яку входить детектив або

дільничний інспектор, про що доповідається керівнику поліцейського
підрозділу. При можливості така інформація направляється в електронному
варіанті. Після отримання керівником поліцейського підрозділу інформації
про подію, що містить ознаки правопорушення, він передає її зональному
детективові або дільничному інспектору поліції, який в цьому випадку діє як
«дільничний слідчий».
Реєстрація кримінального провадження може бути здійснена до
повернення групи у підрозділ. Таку можливість надає користування всіма
членами оперативної групи електронними пристроями. Контроль за веденням
електронного реєстру заяв і повідомлень про події здійснює начальник
територіального підрозділу поліції. В кожному територіальному підрозділі
поліції створюється декілька груп, які здійснюють виїзди на місця вчинення
кримінальних правопорушень. Графік чергування підписується керівником
органу поліції.
При вчиненні злочинів особливої тяжкості або таких, що мають
значний суспільний резонанс чи суспільне значення, начальник органу
поліції зобов’язаний доповідати в орган поліції вищого рівня засобами
електронного зв’язку,

де приймається рішення про можливість участі в

розкритті та розслідуванні цього злочину фахівцями вищого рівня, а також
направляються на місце події спеціалісти – експерти та кінологи.
Працівники, які задіяні на розкритті правопорушень забезпечуються
службовим транспортом з розрахунку одна одиниця транспорту на трьох
працівників. З метою здійснення ефективних заходів по розкриттю та
розслідуванню злочинів використовуються існуючі бази даних.
В теперішній час працівники поліції, що здійснюють розслідування
злочинів мають можливістю користуватися, наприклад, такими обліками та
базами

даних:

облік

вчинених

правопорушень;

осіб,

які

вчинили

правопорушення; осіб, які знаходяться в розшуку або безвісти зниклих; облік
осіб, які затримані або заарештовані за вчинення злочинів; облік осіб, які
перетинали державний кордон, в тому числі, їх фотографії; громадянства;

біженців; дактилоскопічний облік; податковий облік; облік юридичних осіб,
суб’єктів підприємницької діяльності; дані щодо доходів фізичних осіб;
відкритих банківських рахунків; реєстр обтяжень майна; пробації раніше
засуджених та депортованих осіб; осіб, які приймали участь у військових
конфліктах; єдиний державний громадянський реєстр - паспортний облік;
облік автотранспорту, зброї, предметів антикваріату; реєстр колишніх
працівників поліції; кандидатів на службу в поліцію, які зверталися будьколи з питанням щодо прийняття на службу в поліцію; облік осіб, які входять
в категорію «злодіїв в законі»; осіб, які страждають психіатричними
захворюваннями, туберкульозом; осіб, які зловживають алкогольними
напоями або вживають наркотичні засоби; особи, які здійснюють насильство
в сім’ї; неповнолітніх, які схильні до вчинення правопорушень; операторів та
користувачів мобільним зв’язком, Інтернетом; осіб, які навчаються в учбових
закладах тощо.
В разі необхідності узгоджувати процесуальні питання з керівником
поліції чи прокурором, використовуються засоби електронного зв’язку, що
забезпечується

використанням

портативних

пристроїв

«PolicePa».

Процесуальне рішення, що приймається за результатами розслідування
оформлюється також в електронному вигляді і має визначену електронну
форму, передбачену самою програмою, тобто має формалізований характер.
В суд направляються матеріали лише на електронних носіях.
При затримані особи на місці вчинення злочину працівники
кримінальної поліції складають протокол, доставляють підозрюваного до
відділення поліції, де проводиться його допит, про що складається протокол
також з використанням комп’ютера. Після оформлення протоколу допиту в
електронному варіанті, текст протоколу роздруковується і надається на
вивчення та підписання особі, яка допитується. Після підписання протоколу,
він сканується, вноситься в електронну базу, де накопичується весь матеріал,
що входить до кримінальної справи. Начальник органу та прокурор мають

можливість прочитати протокол в електронному варіанті, внести зміни в
протокол не можливо.
Після здійснення допиту, в разі необхідності, підозрюваний або інша
особа доставляється в наркологічний відділ для перевірки наявності в
організмі наркотичних засобів, крім того здійснюється дактилоскопіювання
особи та її фотографування. Вся процедура здійснюється протягом
приблизно 25 хвилин. В разі прийняття рішення про затримання
підозрюваного,

він

доставляється

до

ізолятора,

підпорядкування Управління нагляду за

що

знаходиться

у

дотриманням прав людини

Міністерства внутрішніх справ України, яке здійснює контроль за
дотриманням прав та свобод громадян, що виключає здійснення насильства
над затриманими особами в місцях ізоляції. Вся документація щодо
затримання (сканований протокол затримання, інші документи) надсилається
через закриту мережу. При поміщенні в ізолятор затриманий оглядається
лікарем, який працює в ізоляторі на постійній основі. Процесуальні дія
поліції можуть бути оскаржені в порядку, установленому адміністративним
процесуальним або кримінальним процесуальним законодавством.
Діяльність кримінальної поліції призвела до значної кількості осіб,
засуджених за рішенням судів, значної кількості осіб, які відбували
покарання в місцях позбавлення волі в чотири рази, що призвело до того, що
Грузія по кількості осіб, які утримувалися в місцях позбавлення волі зайняла
3- місце в Європі після Росії та Білорусі. До 2010 року число засуджених до
позбавлення волі різко зменшилось, але в десять разів збільшилась кількість
осіб, засуджених умовно [136]. Одночасно змінилися підходи працівників
поліції

до виконання своїх обов’язків, сьогодні вони навчені не тільки

професійної поліцейської діяльності, а, в першу чергу, налаштовані на
надання будь-якої допомоги громадянам.

Про ефективність діяльності

свідчить той факт, що в забезпеченні охорони громадського порядку в країні
задіяні всього 220 автомашин, що в чотири рази менше, ніж до реформи, але
це ніяким чином не відбилося на стані правопорушень в державі [137].

Територіальні підрозділи патрульної поліції в населених пунктах
дислокуються окремо від підрозділів центральної кримінальної поліції і не
підпорядковані

їм.
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патрульної

підрозділи,

служби,

що
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підпорядковуються

шляхом

об’єднання

територіальних підрозділів патрульно-постової служби, дорожньої поліції. Ці
підрозділи працюють самостійно, а не як єдиний механізм поліції на місцях.
Вони також складаються з керівників підрозділів, їх заступників, канцелярії
та патрульних поліцейських, що поділені на певну кількість екіпажів.
Функції працівників чергової частини виконують патрульні поліцейські за
встановленим графіком.
Такі підрозділи здійснюють патрулювання населених пунктів з
використанням

автопатрулів

та

піших

патрулів,

патрулювання

на

автомагістралях та дорогах з використанням автопатрулів на спеціальному
транспорті. Крім автомобілів, патрульна служба використовує скутера в
місцях, де пересування на автомобілях є утрудненим.
Ліквідація в Грузії дорожньої поліції (ДАІ) суттєво не вплинула на стан
аварійності на дорогах. Підставами відповідальності патрульної поліції за
стан дорожнього руху є ст. 7 Закону Грузії «Про дорожній рух» [138].
Патрульна служба поліції Грузії здійснює одночасно нагляд за дотриманням
правил дорожнього руху і безпекою на дорогах. Патрульні поліцейські
наділені правами зупиняти транспортні засоби, водії яких порушують
правила дорожнього руху, оформлювати квитанції за порушення таких
правил,

здійснювати

документування

дорожньо-транспортних

пригод,

випадки порушення адміністративного законодавства. Патрульні автомобілі
мають зв'язок з центром управління. На всіх швидкісних магістралях, в
містах

на

дорогах

встановлені

камери

зовнішнього

спостереження,

інформація з яких доступна патрульним екіпажам. Право зупиняти
транспортний засіб виникає у поліцейського лише тоді, коли водій порушив
правила дорожнього руху. Натомість, патрульні поліцейські позбавлені права
накладати безпосередньо штрафи на водіїв транспортних засобів, які

допустили порушення правил дорожнього руху. Їм надано право зупиняти
транспортний засіб і при цьому оформлювати квитанції на штрафи.
Сучасні технічні можливості, які використовуються патрульною
поліцією, дозволяють в разі порушення правил дорожнього руху, особливо
порушення режиму швидкості, і при відсутності поряд патрульної
автомашини, отримати інформацію щодо порушення до центру управління, і
в такому випадку квитанція надсилається правопорушнику поштою до місця
його проживання чи перебування. В разі незгоди з діями поліції, будь-яка
особа має можливість ознайомитися із записом, на якому зафіксований факт
вчинення правопорушення, на офіційному сайті поліції і оскаржити прийняте
рішення. В разі несплати визначеного штрафу протягом місяця, розмір
штрафу автоматично подвоюється. Патрульні поліцейські позбавлені права
перевіряти вантаж автомобіля.
Слід зауважити, що Україна взяла на озброєння саме цей напрямок
структурного перетворення міліції. Однак, на нашу думку, наявність
магістральних доріг, їх значні розміри виключають можливість одночасного
використання патрульної поліції в містах та магістралях і вимагає створення
окремого підрозділу – дорожньої поліції, як це здійснено, наприклад, в
Національній поліції Ізраїлю, яка також взяла на озброєння американський
досвід, але використала його, враховуючи специфіку своєї держави. Існують
інші думки з приводу успішності зазначеного структурного перетворення в
частині ліквідації дорожньої поліції в Грузії.
За деякими оцінками стан безпеки на дорогах значно погіршився, водії
масово порушують правила дорожнього руху, фактично поліцією втрачений
контроль на дорогах державного значення. На нашу думку, причиною такого
стану може бути той фактор, що несення патрульної служби по охороні
громадського порядку і забезпечення безпеки дорожнього руху є занадто
різними функціями і передбачає різну професійну підготовку поліцейських і
різних підходів до несення служби.

Патрульна служба на місцях зобов’язана здійснювати в оперативному
режимі виїзди на всі, без виключення, повідомлення, в тому числі, при
отриманні повідомлення про вчиненні злочини або інші правопорушення,
порушення громадського порядку, сімейні скандали, загрози з боку психічно
хворих осіб тощо.
Для проведення розслідування, в складі патрульної служби діє власний
«слідчий» підрозділ, наділений, як було зазначено, правами детективів, тобто
проведення

процесуальних

та

оперативно-розшукових

дій.

В

разі

встановлення ознак кримінального правопорушення, що відноситься до
категорії тяжкого або особливо тяжкого, чи якщо має місце нерозкритий
злочин,

патрульна

поліція

зобов’язана

викликати

працівників

територіального підрозділу кримінальної поліції.
Зазначене свідчить про поверховий підхід до процесуальної діяльності,
пов’язаної із зібранням доказів. Слід розуміти таким чином: поліція збирає
лише наявну інформацію, а питання доказування переноситься до судової
зали, де сторони зобов’язані, використовуючи принцип змагальності,
доводити наявність чи відсутність в діях тої чи іншої особи складу злочину
або іншого правопорушення. МВС України протягом десятиліть йшло по
шляхом спеціалізації правоохоронної діяльності, вважаючи, і ми це
підтримуємо, що лише професійний поділ обов’язків сприяє набуттю високої
професійної підготовки працівників. Виконання функцій патрулювання і
поєднання при цьому можливостей проводити слідчі дії та оперативнорозшукові заходи, при досить короткочасній підготовці в учбових закладах
МВС, виключають наявність високого професіоналізму та ефективність
процесуальної діяльності поліції.
Оцінюючи здійснення реформ в сфері внутрішніх справ, створення
нової поліції, Міністр внутрішніх справ України зазначив: «Ми не
повторюємо грузинську реформу, у нас зовсім інший принцип. Наприклад, в
Грузії поліція залишилася частиною МВС, а ми її виділили. Ми не працюємо
по шаблонам реформи будь-якої країни, ми враховуємо власну специфіку. І

вже зовсім точно ніхто не проводив таку масштабну реформу в ситуації
гібридної війни» [139].

Висновки
1. В ході проведення дисертаційного дослідження автор прийшов до
висновків, що з моменту реформування органів внутрішніх справ і поліції
Грузії

змінились

завдання,

функції

та

структура

центральних

та

територіальних поліцейських органів. В теперішній час відсутній єдиний
орган поліції, який б об’єднував всі поліцейські органи, що входять до складу
Міністерства внутрішніх справ Грузії. Натомість до складу МВС Грузії
входять самостійні
центральної

виконавчі органи поліції, а саме:

кримінальної

поліції,

Департамент поліції охорони.

Департамент

Департамент

патрульної

поліції,

Всі ці підрозділи є підзвітними та

підконтрольними Міністру внутрішніх справ Грузії, мають визначені
завдання та функції і нову організаційну структуру.
2. Автор приходить до висновку про те, що Міністерство внутрішніх справ
та органи поліції Грузії мають самостійні завдання та функції. Натомість
Міністерство внутрішніх справ позбавлено можливості безпосереднього
втручання в оперативно-службову діяльність поліцейських органів, а саме,
Департамент центральної кримінальної поліції, Департамент патрульної
поліції, Департамент поліції охорони. Вони діють самостійно, реалізуючи
стратегічні завдання, що поставлені перед ними Міністерством внутрішніх
справ.
3. Автор прийшов до висновків, що діяльність поліцейських органів Грузії
будується на достатньо розгалуженість нормативно-правовій базі, основу
якої складає Конституція Грузії. Діяльність поліції також ґрунтується на
Законах Грузії «Про поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність»,
«Про контррозвідувальну діяльність», «Про дорожній рух», а також на

нормах

Загального

адміністративного

процесуального

кодексу,

Кодексу

правопорушення,

Кримінального

кодексу,
Грузії

кодексу,

адміністративно-

про

адміністративні

Кримінально-процесуального

кодексу, інших законах та підзаконних актах.
4. Виходячи зі змісту зазначених нормативно-правових актів, автор доходить
висновків про те, що безпосередньо функції охорони громадського порядку,
забезпечення громадської безпеки та протидії правопорушенням покладені
на Департамент центральної кримінальної поліції, Департамент патрульної
поліції та Департамент поліції охорони. Всі функції, реалізація яких
покладена

на

зазначені

адміністративну,

підрозділи

умовно

оперативно-розшукову,

можна

поділити

на

кримінально-процесуальну,

виконавчу та охоронну (на договірних засадах).
5. Проведене дослідження підтверджує той факт, що адміністративна
діяльність є однією з основних напрямків діяльності всіх поліцейських
органів, що входять до складу МВС Грузії. Їх авто поділяє, враховуючі
дослідження українських науковців на внутрішньо системну та зовнішню
адміністративну діяльність, розуміючі під цим, що перша забезпечує
діяльність, функціонування самої поліції, правовідносини, що складаються
між керівними ланками поліції та територіальними підрозділами поліції, між
підрозділами поліції на місцях, між посадовими особами поліції. Натомість,
автором зазначається, що зовнішня адміністративна діяльність знаходить
своє відображення в правовідносинах, що виникають між органами поліції та
іншими суб’єктами діяльності в сфері внутрішніх справ, що пов’язані з
безпосереднім

виконанням

обов’язків

по

забезпечення

громадського

порядку, громадської безпеки та протидією правопорушенням, в першу
чергу, злочинності.
6. Дисертант доходить висновку, що організаційна структура поліції напряму
пов’язана з тими завданнями та функціями, що покладається на кожен
окремий Департамент поліції, що діє в системі МВС Грузії. Кожний з
Департаментів поліції представляє собою логічну сукупність окремих

підрозділів, що має свої окремі функції. Особливістю структурної побудови
грузинської поліції є те, що кожний Департамент поліції має свої окремі
підрозділи на місцях. Якщо раніше в територіальних підрозділах міліції /
поліції були зосереджені представники різних служб, слідчі, оперативні
працівники, працівники блоку громадської безпеки, експерти, патрульнопостова служба тощо, то грузинська поліція відмовилася від такої побудови, і
взяла за зразок побудову територіальних підрозділів поліції європейських
країн та США.
7. Автор звертає увагу, що загальна поліцейська

ієрархія підлеглості

виглядає наступним чином: МВС Грузії в складі, якого діють Департамент
центральної

кримінальної

Департамент

поліції

поліції,

охорони,

Департамент

територіальні

патрульної

підрозділи

поліції,

зазначених

поліцейських департаменти – головні управління, яким підпорядковуються
управління поліції, що, в свою чергу, здійснюють керівні функції відносно
відділів поліції.
8. Автор звертає увагу на ті обставини, що враховуючи наміри Грузії увійти в
Європейський Союз змінюється «філософія» співробітництва поліції з
населенням, органами місцевого самоврядування, іншими державними
установами. Сьогодні здійснення професійних функцій поліції розглядається
як своєрідні правоохоронні послуги, що суттєвим чином вплинуло на
відношення поліції і суспільства, підвищило авторитет поліції і призвело до
виникнення нових форм співпраці поліції та населення.
9. Автор акцентує увагу на тому, що досвід створення та діяльності
грузинської поліції свідчить про необхідність з одного боку, взяти до уваги
досвід щодо проведення швидких, іноді жорстких реформ поліції та
організації професійної діяльності, з іншого - зберегти єдину структуру
Національної поліції України.

РОЗДІЛ 3
Особовий склад поліції Грузії та попередження корупції в поліцейському
середовище

3.1.

Система відбору кадрів до грузинської поліції та організація
кадрового забезпечення.
У відповідності до Закону Грузії «Про поліцію», поліцейським є

державний (публічний) чиновник, який знаходиться на службі в Міністерстві
внутрішніх справ, одночасно він є співробітником державної підвідомчої
установи – Департаменту центральної кримінальної поліції, Департаменту
патрульної поліції, Департаменту поліції охорони що входить в сфері
управління Міністерства внутрішніх справ, або Прикордонної поліції Грузії
або юридичної особи публічного права, якому присвоєно спеціальне звання і
який прийняв присягу поліцейського [103].
Підбор та прийняття на службу в поліції повинно відповідати
конституційними засадам рівності всіх громадян. За ст. 38 Конституції Грузії,
всі громадяни Грузії є рівноправними в соціальному, економічному,
культурному та політичному житті незалежно від мови, національної,
етнічної

та

релігійної

належності,

забороняється

будь-яка

форма

дискримінації. Окремі напрямки діяльності поліції та особового складу
поліції, проходження служби поліцейськими визначаються, окрім Закону
«Про поліцію», також Законом «Про публічну службу», але лише в тій
частині, що не врегульовано іншими нормативно-правовими актами, що
визначають публічну службу в поліції.
Відповідно до Закону «Про поліцію», до 1 січня 2014 року Міністр
внутрішніх справ був зобов’язаний затвердити ряд документів, що
врегульовують кадрову політику поліцейських підрозділів, а саме: Порядок
проходження служби в МВС Грузії; Порядок проходження служби в
прикордонній поліції Грузії; Присягу поліцейського; Кодекс поліцейської

етики; Порядок визначення правових основ соціального захисту та
матеріального забезпечення службовців Міністерства; Порядок визначення
грошових окладів (посадових окладів та окладів за звання), надбавок в
системі МВС; Дисциплінарний статут МВС; Порядок прийому на службу та
проходження служби призовників в поліцію; Інструкцію щодо порядку
носіння форменого одягу та атрибутики; Зразки нагрудного знаку,
медальйона та медалі Міністерства.
Прийом на службу накладає на працівника поліції певні обмеження,
наприклад, заборона приймати участь в діяльності партій, бути членом будьяких політичних об’єднань, приймати участь в громадських акціях таких як
страйки, маніфестації. Поліцейському забороняється виконувати будь-яку
роботу, яка передбачає оплату, крім, наукової, педагогічної і творчої.
Відповідно до ст. 37 Закону Грузії «Про поліцію», на службу в поліцію
приймаються громадяни Грузії, які досягли 18 віку, які володіють державною
мовою Грузії, за своїми особистими та діловими якостями, рівню освіти
(вища освіта або неповна вища освіта), фізичної підготовки, стану здоров’я
мають можливості виконувати функції поліції. Крім того, при прийнятті на
службу вважається необхідним знання Конституції Грузії та наявність
свідоцтва на право управління транспортним засобом. При вступу на службу
в Національну поліцію Грузії всі майбутні поліцейські складають присягу,
текст якої затверджений Міністром внутрішніх справ [140].
Повноваження по підбору кадрів покладається на кадрові підрозділи
Міністерства внутрішніх справ. Спеціальна комісія зобов’язана здійснити
перевірку особистих та ділових якостей кожного кандидата, перевірити
рівень його освіти, стан здоров’я, фізичну підготовку. Для зайняття окремих
посад в системі поліції кандидати проходять спеціальну підготовку та певну
освітню програму в Академії МВС Грузії зразу ж після зарахування на
службу або ще до зарахування на службу в поліцію. В будь-якому випадку,
відбір кандидатів на роботу в поліцію здійснюється на конкурсній основі, що
носить спеціальний характер. В Департаментах поліції Грузії (Департамент

центральної

кримінальної

Департамент

поліції

поліції,

охорони)

Департамент

видається

патрульної

поліції,

нормативно-правовий

акт

індивідуальної дії про прийняття чи призначення на службу в поліцію або
звільнення зі служби. В останні час для доведення до відома особовому
складу

та

заінтересованій

особі

такого

нормативно-правового

акту

використовується система електронного документообігу.
Поліція намагається обмежити доступ до роботи в поліції сторонніх
осіб, а саме на службу в поліцію не приймаються: особи, які мають судимість
за вчинення умисних злочинів; особи, відносно яких здійснюється
кримінальне

провадження;

особи,

які

за

рішенням

суду

визнані

недієздатними або обмежено дієздатні; особи, які позбавлені судом права
займати певні посади; особи, які не можуть займати певні посади за станом
здоров’я, які відповідно до медичного висновку не можуть задовольняти
певним вимогам; особи, які страждають алкоголізмом, наркоманією,
токсикоманією,
захворювань

психічними

затверджується

та

іншими

Міністром

захворюваннями.
праці,

охорони

Перелік

здоров’я

і

соціального захисту Грузії та Міністром внутрішніх справ Грузії. Також існує
заборона на прийом на службу в поліцію осіб, у яких їхніми безпосередніми
керівниками є близькі родичі; особи, які ставлять питання про отримання
громадянства іноземної держави, за виключенням винятків, передбачених
законом або міжнародними договорами Грузії.
Окремими правовими актами Міністра внутрішніх справ Грузії,
іншими нормативно-правовими актами визначається порядок прийняття та
проходження служби призовників Національної поліції Грузії (наприклад, як
зазначалося, Порядком прийому на службу та проходження служби
призовників в поліцію).
В ході здійснення реформ грузинської поліції основним засобом
комплектування новими кадрами поліцейських став конкурсним відбір, який
складався з декількох етапі. На першому етапі було здійснено формування
нової патрульної поліції, що прийшла на зміну патрульно-постової служби та

державної автомобільної інспекції. В подальшому таким же чином
здійснювався відбір кандидатів на службу в кримінальну поліції, поліцію
охорони. Дії керівництва Грузії, активна інформаційна компанія створили
сприятливі умови для того, щоб молодь виявила бажання працювати в новій
поліції. Для цього було дуже важливим показати позитивний імідж нової
державної структури і можливість одночасно отримати пристойну заробітну
плати, соціальний пакет.
В діяльності кадрового апарату МВС Грузії та поліцейських органів
чітко

проглядається

використання елементів кадрової

політики, що

застосовується в поліцейських органах США. Аналіз іноземної та вітчизняної
літератури, що присвячена кадровій роботі в правоохоронних органах,
свідчить, що питання суб’єктивного фактору набуває все більшого значення.
Грузинські фахівці, що очолюють реформи поліції в Україні, виходять з того,
що загальною тенденцією формування кадрового складу поліції є отримання
кандидатів на службу в поліцію, які б могли забезпечити взаємодію поліції з
населенням на основі соціального партнерства, а також подолання корупції в
поліцейському середовищі. Необхідно звернути увагу на той факт, що на
теоретичному рівні ні в Грузії, ні в США серйозно не досліджувалося
проблема формування кадрового складу поліції у взаємодії з проблемами
розвитку самого суспільства. Фактично, загальна маса матеріалу, що
оприлюднюється грузинськими реформаторами, носить суто прикладний
характер та прив’язана до певної моделі здійснення поліцейської служби. В
теперішній час – це модель «служіння суспільству», про що вже не раз
згадувалося раніше і має назву комунальне поліціювання – «community
policing». Саме таку ідею намагаються впровадити реформатори в Україні. Її
реалізація передбачає створення нового типу поліцейського з новою
«філософією» несення служби, чесного, такого, який поважає людську
індивідуальність, права людини, позбавленого авторитарності. Така модель
поліцейського є дуже привабливою, але є сумніви в тому, що в реальних
умовах існування українського суспільства можливо позбавитися реактивної

позиції і виключити автократичну роль поліції в суспільстві, перетворити
поліцейського з борця зі злочинністю в працівника «соціальної» служби.
Натомість, саме в такому напрямку здійснюють реформи грузинські
спеціалісти,

використовуючи

американську

теорію

рекрутування.

Як

зазначають українські науковці, «в спеціальній літературі ще не вироблено
універсального визначення рекрутування». Натомість в західній літературі
під

рекрутуванням

розуміють

«процес

залучення

кандидатів,

які

відповідають певним вимогам, що вироблені в даній національній чи
регіональній поліцейській системі, для участі у конкурсі на отримання
робочого місця» [141, С. 131].
В теперішній час виділяють три моделі рекрутування. Відповідно
першій моделі, що має назву «рекрутська», особа, яка має намір розпочати
свою діяльність в правоохоронних органах, приходить до нього як
сформована особа зі своїми цінностями, відносинами та якостями, що
дозволяють успішно працювати.
Друга модель, модель соціалізації», передбачає, що всі якості особи
формуються в процесі навчання та іспитового строку, коли здійснюється
«занурення» особи в його нову спеціальність.
Третя модель передбачає поєднання перших двох, має назву «взаємодія
факторів» і передбачає відбір кандидатів з визначеними якостями, які
знаходять своє закріплення в процесі навчання та іспитового строку. Саме
таку модель взято за основу грузинськими фахівцями при здійсненні реформ
органів поліції в Грузії і застосовується ними при реформуванні української
правоохоронної

системи.

Використання

такої

моделі

рекрутування

передбачає проведення конкурсу, використання тестів для встановлення
рівня інтелекту, а також створення психологічного та психіатричного
портрету кандидата на службу в поліцію.
Попередня пропагандистка робота має на меті залучити до участі в
конкурсі як найбільшу кількість молодих людей з різних верст населення, які
повинні задовольняти певним вимогам, що дозволить їм успішно виконувати

роботу поліцейського з урахуванням завдань та функцій, що визначені для
поліції.
Таким чином, до здійснення реформ правоохоронної діяльності в
Грузії, а в теперішній час в Україні, залучені не професійні працівники
правоохоронних органів, що мають досвід забезпечення громадського
порядку, громадської безпеки, розкриття та розслідування злочинів, а
менеджери в сфері рекрутування, на яких покладено обов’язок відібрати
кандидатів на службу в поліцію за певними критеріями. Набуття
професійних навичок, на їх думку, здійснюється в подальшому в процесі
навчання та практичної діяльності в поліцейських підрозділах. На перше
місце, в такому випадку, ставить особистість майбутнього поліцейського, а
не його професійні знання в галузі юриспруденції або правоохоронної
діяльності. Це пояснює той факт, що при проведенні реформ правоохоронних
органів Грузії ставка була зроблена не на юристів, а на осіб, які раніше, як
правило не мали будь-якого відношення до галузі права, а тим більше, до
правоохоронної діяльності.
Відбір кандидатів на службу в Національну поліцію України (в
теперішній час в патрульну службу поліції) здійснюється за методикою, що
була застосована при формуванні грузинської поліції. До загальних підходів
необхідно віднести визначення інтелектуального рівня, стану здоров’я,
необхідного для несення поліцейської служби, характер кандидата, виходячи
з обов’язків поліцейського працівника, психологічну стійкість, враховуючі
наявність передбачуваних стресів.
Конкурсний відбір на службу в поліцію починається з подання анкет,
в якій передбачені всі персональні дані особи, які підлягають перевірці. На
даному етапі присутній формальний момент, враховуючі загальні вимоги до
кандидата на службу: громадянство, вік, освіта, трудова та громадська
діяльність, сімейний стан, склад сім’ї, стан здоров’я, служба в збройних
силах, спеціальних та правоохоронних органах, виїзди за кордон, фізична
підготовка,особисті інтереси, фінансовий та майновий стан, коло знайомих,

лояльність до державних інститутів, конфлікти із законом, готовність пройти
перевірку на поліграфі (детекторі «брехні»), стан здоров’я, підтвердження
правильності наданої інформації стосовно себе та членів своєї родини. За
формальними ознаками здійснюється відбір осіб, які допускаються до участі
в наступному етапі конкурсу.
Другий

етап

конкурсного

відбору

передбачає

проходження

кандидатами на службу в поліцію тестування з використанням IQ - тесту, з
метою дослідження інтелектуального рівня особи, можливості самостійного
аналітичного мислення, здатність самостійно робити висновки. На думку
грузинських реформаторів, які діють в Україні, використовуючи власний
досвід, це дає можливість «відсіяти» осіб з низьким рівнем інтелекту, які
нездатні до навчання, засвоєння нових навичок, нової «філософії»
поліцейської служби, а в подальшому – належного та адекватного
спілкування з населенням та особами, які порушили закон. Натомість, є інші
думки вчених з питань використання такого роду тестів, а саме, що вони
напряму непов’язані з визначенням здібностей та якостей, необхідних
поліцейському, не встановлюють зв'язок між коефіцієнтами та показниками
роботи [142].
Наступний етап конкурсного відбору передбачає перевірку фізичних
кондицій, фізичної підготовку особи, яка претендує на посаду в поліції.
Наявність високого інтелекту дуже важливо для поліції навіть з точки зору
відношення населення до поліції і формування авторитету поліції в
суспільстві. Разом з тим, особи, які за своїм інтелектом визначаються такими,
що здатні виконувати поліцейські функції, повинні окрім того мати достатні
можливості,

враховуючі

функції

поліції,

використовувати

фізичні

можливості при захисті не тільки себе, а й при необхідності - інших осіб.
Необхідно звернути увагу, що в цьому плані привертає увагу
недостатньо критичне відношення до кандидатів на роботу в поліцію. В
американській системі відбору, на яку посилаються грузинські спеціалісти,
мало показати позитивні показники виконання нормативів у фізичних

вправах, а й здійснюється дослідження сили м’язів плечового поясу, сила
ножних м’язів, сила кистьового захвату, відчуття рівноваги та координації,
швидкість реакції [143, С. 243].
Наступним етапом конкурсного відбору є проходження медичної
комісія, яка надає висновки щодо придатності кандидата до служби в поліції
з медичної точки зору, в тому числі, його психічного здоров’я. Після
проходження медичної комісії та допуску до наступного етапу перевірки
кандидат на службу в поліцію направляється на проходження психологічних
тестів – NLP, результати яких дають можливість створити психологічний
портрет особи. Результатам, що отримані при зазначеному тестуванні,
приділяється особлива увага, враховуючі, що поліцейський постійно працює
з різними верстами населення , в тому числі, в умовах стресових ситуацій, що
передбачає вміння керувати своєю поведінкою.
Натомість не можна переоцінити саме тестування, про що свідчить той
факт, що на заході, при аналізі результативності процесу відбору

з

використанням тестування, відсутня одностайність в тому, що «тести і
стандарти, що підготовлені на основі аналізу змісту роботи поліцейських,
дали позитивні результати» [144, С. 12]. Разом з тим, тестування дає
можливість у скорочені строки дослідити певні розумові та інтелектуальні
можливості кандидата та знизити рівень суб’єктивного підходу до такої
оцінки.
Після проходження зазначених перевірок, тестування та отримання
позитивних

результатів

кандидат

допускається

до

співбесіди,

яка

проводиться спеціальною комісією, до складу якої входять представники
МВС, представники громадськості, психологи, психіатри. В розпорядженні
комісії мається вся зібрана інформація, що стосується особи, яка претендує
на посаду в поліції. Як свідчить грузинський досвід, перенесений на
український ґрунт, сучасна практика відбору на службу в поліцію передбачає
отримання уявлення щодо кандидата до його направлення на навчання.

Особи, які визнані комісією придатними для служби в поліції,
направляються на навчання за спеціальністю, де продовжується вивчення
кандидата, а фактично здійснюється наступний етап відбору, пов'язаний з
проходженням навчання, виявленими додатковими характеристиками особи,
як позитивних, так і негативних, що може призвести до наступного
«відсіювання» певної кількості осіб. На цьому етапі досліджуються більш
детально якості кандидата, які необхідні безпосередньо на службі, у тому
числі, лідерських якостей. Процес відбору закінчується дослідженням
кандидата у період іспитового терміну та прийняття кінцевого рішення про
зарахування його до штату поліції на певну посаду у визначений підрозділ.
Таким чином, основними завданнями, що ставляться при відборі
кандидатів на роботу в поліцію, є знаходження осіб, які за своїми
соціальними

характеристиками,

інтелектуальними

можливостями,

відсутністю
рівнем

корумпованих

культури,

освіти,

зв’язків,
фізичної

підготовки, медичними показниками здатні реалізовувати завдання та
функції поліції, пов’язані, в тому числі, з реалізацією сучасної моделі
поліцейської служби.

3.2.

Організація підготовки осіб, прийнятих на службу в поліцію та

навчання діючих співробітників.
Важливим питанням для діяльності Національної поліції Грузії є
підготовка кадрів для роботи в поліції. Яке зазначалося вище, грузинський
досвід свідчить про те, що навчання є одним з етапів не тільки підготовки
кандидатів на службу в поліцію, але й наступним етапом відбору. Разом з
тим, фахова підготовка здійснюється не тільки відносно осіб, які вперше
прийшли на роботу до поліції, а відносно діючих працівників поліції.
За останні роки в Грузії склалася система професійної підготовки, яку
умовно можливо поділити на окремі етапи. До першого етапу професійної

підготовки відноситься навчальна підготовка кандидатів, відібраних на
службу в поліцію у спеціальному закладі. В разі успішного проходження
навчання, особа зараховується на службу за певною посадою і проходить
іспитовий строк під к керівництвом офіцера, який виконує роль наставника другий етап, який також характерний входженням молодого працівника
поліції у певну поліцейську діяльність. Третій етап професійної підготовки
визначається постійним удосконаленням отриманих навичок на службовій
підготовці та семінарах. Четвертий етап підготовки пов'язаний з кар’єрним
зростанням поліцейського, намаганням отримати посаду детектива або
керівника певного рівня. П’ятий етап навчання здійснюється відносно осіб,
які отримали призначення, а в подальшому проходять службу

в певних

підрозділах поліції, наприклад, в Департаменті центральної кримінальної
поліції та в його підрозділах (по боротьбі зі злочинним світом, незаконним
обігом наркотичних засобів тощо). Останній етап підготовки, пов'язаний з
можливістю призначення особи на керівні посади в поліції, це професійна
підготовка керівного складу поліції, а також підготовка працівників поліції
як управлінців, менеджерів. В загальному плані професійна підготовка
поліцейських поділяється на первинне навчання – спеціальну професійну
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації.
Спеціальна професійна підготовка, як і перепідготовка та підвищення
кваліфікації здійснюється в Академії Міністерства внутрішніх справ Грузії Поліцейській академії і регламентується наказом МВС Грузії від 02.05.2014
№ 2367 [145]. Для осіб, які навчаються в навчальних установах поліції,
встановлюються обмеження, не передбачені Законом Грузії «Про вищу
освіту» [146].
Поліцейська академія (раніше Академія МВС Грузії) була створена у
1994 році на базі школи міліції. В 2004 році з початком реформ,
започаткованих М. Саакашвілі, структура академії було повністю оновлена,
вона стало однією з структурних одиниць МВС Грузії. Поліцейська академія
є не вищим навчальним закладом, що є звичним для нашого розуміння.

Поліцейська академія – є навчальним закладом, в якому проходять
підготовку майбутні поліцейські або здійснюється підвищення кваліфікації
чи перепідготовка діючих працівників поліції.
При направленні кандидатів до Поліцейської академії застосовується
жорсткий відбір, створюється конкуренція. За даними грузинської поліції в
теперішній час на вступ в академію існує конкурс 50 осіб на одне місце.
Відбір здійснюється за декількома параметрами: психологічна придатність до
служби в поліції, наявність високого рівня інтелектуальних здібностей, що
дає можливість успішно здійснити підготовку майбутнього поліцейського,
перевірка кандидата щодо його попереднього життя, відсутність корупційних
зв’язків. Вступні іспити передбачають тест на 100 питань. При наявності 60
правильних відповідей, кандидат допускається до другого етапу – співбесіди,
яка здійснюється за участю досвідчених психологів, профільних фахівців.
При цьому проводиться тестування, що визначають психічну стійкість
кандидата, можливість протистояти негативному впливу, наявність агресії,
яка може заважати у майбутній діяльності, а також рівень інтелекту
кандидата. Останнє має особливе значення, тому що визначено, що кандидат
може бути прийнятий на службу при наявності показника IQ вище
середнього рівня. Негативні результати тестування, хоча би за одним
критерієм, виключає прийняття особи на службу та навчання.
Після проходження іспитів, тестувань, співбесіди кандидат на службу в
поліцію зараховується курсантом Поліцейської академії. Освіта в академії
повністю безоплатна, на період навчання курсантам надається гуртожиток.
Враховуючи здібності кожної конкретної особи, пропонується вибір
спеціалізації при навчанні (патрульний поліцейський, дільничний інспектор
поліції або детектив).
Підготовка здійснюється на спеціалізованих факультетах патрульної
поліції, дільничних інспекторів, детективів, прикордонної поліції. Усі
викладачі, які працюють в учбовому закладі, повинні мати стаж практичної
діяльності не менше п’яти років.

При зарахуванні на навчання кожний курсант отримує програму
підготовки в залежності від профілю і йому наперед відомо, які саме
дисципліни йому буде необхідно вивчати, яку кількість годин і яким саме
чином.
В зв’язку із змінами до підходів щодо навчання майбутніх
поліцейських, строк навчання кандидатів на службу в поліцію складає три
місяці замість чотирьох років, які були раніше з метою підготовки фахівців
(як правило юристів) вищої кваліфікації. Необхідно зазначити, що строк
підготовки нових українських поліцейських для роботи в патрульній службі
складає лише два місці, що є занадто невеликим строком для осіб, на яких
покладаються відповідальні обов’язки по захисту правопорядку. Такі строки
є вимушеними, в зв’язку з необхідністю проведення реформ в обмежені
терміни.
Враховуючі, що навчання є одночасно продовженням відбору, то як
зазначають грузинські фахівці, здійснюється контроль над тим, яким чином
кандидат його проходить: «На кожному етапі навчання, на кожній сесії
знаходяться наші представники, наші незалежні методисти, які дивляться, як
проходять лекції, як особа показує себе. Жодна людина не залишається без
уваги» [147].
Грузія сприйняла американський досвід підготовки нових поліцейських
до служби в поліції. Загально освітні дисципліни не викладається, так як
вважається, що головними є фахова підготовка. Є ще одна підстава для цього
– прихід в грузинську поліцію нових облич – людей, що мають вищу освіту,
які виявили бажання працювати в новій реформованій поліції. Є характерним
той факт, що при реформуванні поліції збільшився потік осіб з вищою
освітою, так як реформатори зразу зробила акцент на пріоритет саме осіб, які
мають таку освіту, навіть якщо вони не мають юридичної освіти. Саме на
таких осіб було зроблено ставку в кадровій політиці грузинських
реформаторів.

Необхідно звернути увагу на певні обставини, що визначають мотив
приходу молодих людей в грузинську поліцію, робить роботу в поліцію
престижною: по-перше, ці особи мають бажання жити та працювати по
новому, без корупції, по друге – вони бажають отримувати за свою нелегку
роботу достойну заробітну плату, по – третє, робота в поліція сприймається
лише як стартовий майданчик для подальшого індивідуального розвитку.
Особа або уходить з поліції, отримавши певні навички, в тому числі,
менеджменту, роботи з різними верстами населення, а також вислугу, що має
значення в майбутньому для нарахування пенсії, добру репутацію та
рекомендації для обрання іншої професії, або має змогу здійснювати кар’єру
в самій поліції.
Підготовка патрульних поліцейських не вимагає від них наявності
диплома про вищу освіту. Підготовка детективів або криміналістів вимагає
вже інших підходів тому що кандидат має отримати фахову юридичну освіту.
Навчання здійснюється не тільки шляхом теоретичної підготовки, але й
багато уваги надається практичним зайняттям, ролевим іграм, які імітують
проведення судового засідання в залі судового засідання, використовуються
криміналістичні класи, інтерактивні тири. При підготовці фахівців для
поліції застосовуються такі форми викладання предметів, коли заняття
проводять науковці разом з практичними працівниками.
Нова

методологія

підготовки

поліцейських,

яка

застосовується

грузинськими фахівцями, тому числі, в Україні, передбачає не тільки лекції
та практичні зайняття, а й в першу чергу дискусію, і саме навчання
проходить в дискусійній формі, а тому ставиться оцінка з врахуванням участі
кандидата в таких дискусіях. Однією з форм перевірки отриманих знань є
тестування, а також екзамени. Безумовно, увага приділяється правовим
знанням, але лише в тих обсягах, які необхідні кандидату для виконання в
майбутньому завдань, пов’язаних з діяльністю патрульної служби.
Окремий блок навичок пов'язаний з тактичним навчання, тактикою дій
в тих чи інших умовах. Як в Грузії, так і в Україні тактичні зайняття

проводять не тільки грузинські інструктори, а також інструктори із США. В
основу тактичної підготовки покладено метод сюжетно-ролевих ігор (або
симуляції), під якою розуміють «ситуацію або гру, яка імітує, наслідує
ключовим характеристикам реальності» [148, С. 250].
Негативною стороною такого навчання є, на нашу думку, ігнорування
різних здібностей осіб, що направлені на навчання, їх індивідуальних
особливостей, високий темп навчання, завищені вимоги та очікування
викладачів, а також неврахування особливостей законодавчого регулювання
існуючих в суспільстві правовідносин та власного українського досвіду
правоохоронної діяльності.
В обов’язковому порядку всі курсанти вивчають англійську мову, що
дає можливість в подальшому проходити навчання за кордоном, в першу
чергу, в США. Крім того, знання англійської мови необхідні в разі активного
економічного розвитку держави, що потягне прихід інвестицій, а разом з
ними активну співпрацю з іноземними компаніями, фірмами, фахівцями.
Для перевірки рівня отриманих знань, їх засвоєння проводиться, як
зазначалося, різноманітні перевірки та іспити. Процес здачі іспитів
контролюється за допомогою відеокамер, кожний курсант має можливість
переглянути іспити за участю будь-якої особи. В Поліцейській академії
використовуються електронна система тестового контролю, що на думку
керівників МВС, робить неможливим упередженість, суб’єктивізм при
оцінки рівня отриманих знань. При наданні кінцевої оцінки знань
враховуються «бали успішності» (за результатами семінарських занять) та
«рейтинги активності» (за результатами практичних занять та участь у
рольових іграх).
Вже на стадії навчання здійснюється відбір осіб, які можуть
претендувати на зайняття керівних посад в поліцейських підрозділах. Для
цього застосовується система рейтингів, які складаються з оцінок викладачів,
психологів, які також приймають участь в процесі навчання та виховання
майбутніх поліцейських. Окрім того, до рейтингу включаються результати

отримання певних професійних навичок при

проходженні тактичної,

вогневої, фізичної підготовки, а також оцінка курсантами один одного як
лідерів за результатами анкетування (опитування). Відібрані комісією особи,
які за рейтингом мають високі показники та характеризуються як лідери в
своєму середовищі, направляються на співбесіду з метою підтвердження чи
спростування

можливостей

керувати

поліцейськими

підрозділами

та

підлеглими, приймати самостійні рішення, організовувати роботу підрозділу,
наприклад, роти патрульної служби.
Вимоги за рівнем знань дуже жорсткі, про що свідчить той факт, що
лише 70 відсотків курсантів успішно закінчують Поліцейську академію і в
подальшому допускаються до несення служби в органах поліції. Ті особи, які
негативно проявили себе в період навчання, отримали незадовільні оцінки,
відраховуються з академії і позбавлені права повторного вступу до неї.
Грузинські

реформатори

категорично

заперечують

можливість

масового використання колишніх працівників поліції, вважаючи, що
основним критерієм успішної діяльності поліцейського є відсутність навиків
корупційного життя чи існування в корупційному середовище. Вони, таким
чином, виходять з власної теорії, що навіть в повністю корумпованому
суспільстві можуть бути особи, яки знаходилися в «стерильному»
середовищі, і які не сприймають корупцію, як один з видів соціальної
хвороби. За твердженнями реформаторів, професіонали, які працювали
раніше, залишають роботу, так як вони не можуть працювати в нових умовах,
де не існує корупція, навіть якщо вони пройшли тестування та співбесіду і
допущені до несення служби. За даними, які подаються грузинськими
засобами масової інформації, в новоствореній поліції залишилось працювати
лише 5 відсотків колишніх працівників.
Із зазначеним підходом дуже складно погодитися. Все питання в тому,
що людина не може знаходитися за межами суспільства, існуючи в ньому.
Важливим, на нашу думку, є інше – зміна самого середовища, а це можливо,
коли перші особи держави і так звана «еліта» держави приймає усвідомлене

рішення відмовитися від корупційного способу існування і жити за новими
правилами без корупції.
Грузинський досвід свідчить, що існують важелі, що дозволяють особі,
яка не сприймає корупцію, повністю відмовитися від корупційних дій, на які
штовхає саме соціальне середовище, спосіб діяльності, а також традиції. З
одного боку, вони мають можливість отримувати високу та пристойну
заробітну плату, не використовувати свою професійну діяльність та посаду
для отримання ресурсів для здійснення самої цієї діяльності (в даному
випадку – поліцейської), з іншого боку, існує жорсткий контроль, який не
можливо не враховувати – втрата роботи, що високо оплачується, жорстке,
але визначене законом покарання за вчинення таких діянь.
Навчання поліцейського, практично, ніколи не закінчується. В разі
підвищення особи за посадою виникає питання щодо проходження навчання.
Без перепідготовки виключається можливість пересування поліцейського по
службовій кар’єрі. Працюючі поліцейські регулярно направляються в
Поліцейську академію, де проходять підвищення кваліфікації. Підвищення
кваліфікації здійснюється протягом одного – двох тижнів. В разі відсутності
позитивних результатів в навчанні, вони підлягають звільненню з органів
поліції.
Можна погодитися з тим, що підготовка працівників патрульної
служби поліції можлива за методологією, яка пропонується грузинськими
спеціалістами. Разом з тим, викликає глибокий сумнів можливість
забезпечити ефективне керівництво підрозділами поліції, а також виконання
професійних обов’язків особами, які здійснюють функції, пов’язані з
розкриттям та розслідуванням злочинів, без отримання фахових знань більш
високого рівня та наявності юридичної освіти. Освітній рівень української
міліції та її фахова підготовка високо оцінювалася, в тому числі,
американськими фахівцями. Інша річ, що глобальна корупція роз’їдала
професійне ядро правоохоронних органів, руйнувала професійні зв’язки між
підрозділами, перетворювала правоохоронців в обслугу інтересів політичних

та бізнесових кланів. В зв’язку з цим, на нашу думку, дуже важливим є не
тільки критичне відношення до досвіду грузинських реформаторів в частині
кадрової політики, формування поліцейських підрозділів, а уважне вивчення
власного досвіду підготовки фахівців поліції, які будуть працювати в
підрозділах, що забезпечують протидію злочинності, в тому числі, в її
організованих формах. Позитивний досвід такого відбору вже мається, він
реалізується

в

формуванні

кадрового

потенціалу

Національного

антикорупційного бюро України.

3.3.

Проходження служби в поліції Грузії та забезпечення службової
дисципліни.
Проходження служби як в грузинській поліції, так і в український,

передбачає певні етапи, починаючи зі вступу на службу в поліцію до
звільнення з лав поліції. Зазначені питання регламентуються різноманітними
нормативно-правовими актами, в першу чергу, Законом Грузії «Про
поліцію», а також наказами Міністра внутрішніх справ Грузії. На службу в
поліцію приймаються особи у віці від 18 до 35 років, які є громадянами
Грузії, за своїми особистими, діловими якостями, фізичною підготовкою,
медичними

показниками

Працівники

поліції

можуть

зобов’язані

виконувати

володіти

поліцейські

державною

мовою.

функції.
Підбір

кандидатів на службу в поліцію здійснюється кадровим апаратом МВС Грузії
та спеціальною комісією, про що зазначалось автором раніше.
Як свідчать ЗМІ Грузії, більше чверті грузинської молоді має бажання
працювати в поліції. Робота в поліції, в ході проведення реформ, стала не
тільки престижною професією, але й добрим стартом для грузинської молоді
в майбутньому.
Відповідно до вимог ст. 38 Закону Грузії «Про поліцію», на службу в
поліцію не приймаються особи, які мають судимості за вчиненні умисні

злочини або відносно них здійснюється кримінальне переслідування; особи,
які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними;
особи, які у відповідності з рішенням суду заборонено займатися певними
видами діяльності; особи, які за станом здоров’я та медичним висновком не
можуть працювати в поліції; особи, які страждають алкоголізмом,
наркоманією, токсикоманією, психічними захворюваннями; особи, які
пов’язані родинними відносинами з керівниками підрозділу; особи, які мають
отримати громадянство іншої держави.
Після проходження конкурсного відбору, навчання в Поліцейський
академії особа зараховується до штату певного поліцейського підрозділу з
присвоюванням спеціального звання у відповідності до ст. 44 Закону «Про
поліцію», а також інших нормативно-правових актів. Кожній посаді
відповідає певне звання. Поліцейському присвоюється звання, якщо він
займає посаду, для якої визначено рівне або більш високе звання, ніж те, яке
підлягає присвоєнню. Присвоєння поліцейського звання здійснюється з
визначеною послідовністю, не допускається присвоєння звання з пропуском
послідовності. Молодші спеціальні звання присвоюються без встановленню
строку вислуги у званні. Для всіх інших звань встановлений строк вислуги в
званні. Для присвоєння вислих звань в Міністерстві внутрішніх справ строк
служби не встановлюється. Вищі звання в поліції та МВС Грузії
присвоюються

Президентом

Грузії

за

поданням

Міністра.

Законом

передбачено дострокове присвоєння звання за особливі заслуги або за
результатами атестації на підставі наказу Міністра або уповноваженої на то
особи.

Поліцейські

забезпечуються

державою

форменим

одягом,

встановленого зразку законодавством Грузії. Для посвідчення особи
поліцейського та його повноважень видається посвідчення особи та
спеціальні жетони.
Важливим фактором ефективної діяльності поліції та її мотивації є
створення стимулів поліцейської діяльності. В першу чергу, мова йде про
заробітну плату, соціальний захист поліцейського та соціальний пакет, що

надається працівникові поліції. З метою стимулювання роботи поліції,
заохочення до ефективної праці було прийняте рішення про суттєве
підвищення заробітної плати. Необхідно враховувати, що середня заробітна
плата в Грузії становить 200 доларів, натомість заробітна плата дільничного
інспектора

поліції

становить

400-500

доларів

США,

патрульного

поліцейського на рівні 600-1000 доларів, начальника відділу та детектива –
до 2000 доларів. Рівень заробітної плати не залежить від кількості складених
протоколів та оформлених штрафів [149].
Одночасно, важливим додатком до достатньо високої заробітної плати,
є соціальний захист поліції, соціальний пакет, що забезпечується державою.
На перше місце висувається забезпечення обов’язковим державним
страхуванням життя та здоров’я працівника поліції. В разі завдання шкоди
поліцейському при виконанні службових функцій, обов’язок відшкодування
цієї шкоди покладається на державу і здійснюється за рахунок державного
бюджету. Наказом Міністра внутрішніх справ Грузії, в межах асигнувань на
утримання

поліції,

встановлюються

додаткові

виплати,

наприклад,

одноразові виплати, надання іншої соціальної допомоги та пільги. З метою
стимулювання роботи поліцейського, наказом Міністра поліцейському може
бути виділена в користування службова квартира, будинок, підсобні споруди,
земельні ділянки, що стоять на балансі Міністерства.
Медичні послуги надаються не тільки самому працівникові поліції, а й
членам його сім’ї, для чого використовуються можливості, в тому числі,
служби охорони здоров’я МВС Грузії. Пенсійне забезпечення працівника
поліції здійснюється у відповідності із законодавством Грузії.
Поліцейський є представником державної влади, коли виконує свої
службові обов’язки, а тому він знаходиться під захистом держави, виконання
законних вимог поліцейського є обов’язковим для всіх без виключення осіб.
Ніхто не має права втручатися в службову діяльність поліцейського, крім
випадків, що прямо передбачені законодавством Грузії. Перешкоджання
законній діяльності поліцейського при виконанні ним своїх службових

обов’язків, уражати його честь та гідність, чинити йому супротив, погрози на
його адресу, насильство по відношенню до нього або посягання на його
життя, здоров’я чи майно тягнуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства Грузії.
Законом
ушкодження

передбачена
здоров’ю

матеріальна

поліцейського.

допомога
В

разі

в

разі

отримання

отримання

тяжкого

ушкодження здоров’я виплачується допомога в сумі 7000 ларі (біля 3300
доларів США), середньої ступені – 4000 ларі (біля 1870 доларів США),
легкого ушкодження – 2000 ларі (біля 935 доларів США). В разі загибелі
співробітника поліції при виконанні службових обов’язків за рахунок коштів
державного бюджету його сім’ї здійснюється виплата одноразова грошова
допомога в розмірі п'ятнадцять тисяч ларі (біля 7000 доларів США) та кошти
на захоронення в сумі п’ятсот ларі (біля 234 доларів США). В межах
бюджетних асигнувань здійснюється виплата додаткової матеріальної
допомоги.
Особи, які мають позитивні результати роботи протягом від 2 до 5
років мають можливість звільнитися зі служби, що ніяким чином не
розцінюється як негативне явище. За особою зберігається частина пенсії в
залежності від кількості відпрацьованих років, деякий час продовжує діяти
соціальний пакет, встановлений для поліцейських, надається можливість
продовжити чи отримати добру освіту, в тому числі, в учбових закладах
закордоном, встановлюються пільги при прийнятті на нову роботу.
Поліцейський може бути виведеним в розпорядження кадрів не більше,
ніж на чотири місяці на підставі особистої заяви (рапорту), при скороченні
штатів, під час реорганізації, яка потягла скорочення штатів, під час
ліквідації структурного підрозділу.
Підставами звільнення працівника поліції зі служби є (ст. 41 Закону
«Про поліцію»): подання особистого рапорту (заяви) про звільненні зі
служби; скорочення штату або у зв’язку з реорганізацією, що потягнуло
скорочення штату того чи іншого підрозділу; ліквідація або структурного

підрозділу; по закінченню строку перебування в розпорядженні кадрів; в
зв’язку із досягненням граничного віку перебування на службі; за вислугою
років; у зв’язку із вчиненням дисциплінарного проступку або вступу в
законну силу вироку суду відносно поліцейського; у зв’язку з посадовою
невідповідністю; у зв’язку із зміною громадянства; у зв’язку із переходом на
роботу в інше міністерство; за станом здоров’я, у відповідності з висновками
медичної комісії; у випадку визнання поліцейського безвісті відсутнім або
померлим; у випадку смерті поліцейського; інші підстави, які прямо
передбачені законодавством Грузії. Рішення про звільнення поліцейського зі
служби приймається Міністром внутрішніх справ або уповноваженим на те
особу.
Службова дисципліна базується на безумовному виконанні Конституції
Грузії, законів та підзаконних актів Грузії. Особливе значення має Кодекс
етики грузинської поліції, прийнятий 2013 року, який проголошує
необхідність дотримуватися верховенства права, принципи гуманності та
етичних цінностей людства.
Відповідно до загальних керівних принципів поведінки працівника
поліції, працівник поліції зобов’язаний бути охайним, не розголошувати
конфіденційну інформацію, документи та особисті дані особи, розкриття
яких порушує права третіх осіб, за виключенням коли це вимагає його
діяльність. Поліцейському, відповідно до Кодексу, заборонено відвідувати
казино, ігрові клуби, за виключенням випадків, пов’язаних з виконанням
службового

завдання

та проведення

оперативно-розшукових

заходів.

Поліцейському заборонено у форменому одязі вживати алкогольні напої.
При спілкуванні з громадянами поліцейському забороняється палити, жувати
гумку, розмовляти по телефону або не виходячи з автомобіля, не знімаючи
темні окуляри, в неохайному вигляді. Заборонено носити відкрито зброю,
коли поліцейський одягнутий у цивільний одяг. Поліцейський зобов’язаний
боротися з будь-якими проявами корупції і повідомляти про них своєму

керівництву та компетентним органам. Він не може використовувати своє
службове становище у власних інтересах [150].
Службова дисципліна забезпечується цілою низкою заходів, в тому
числі, через застосування заохочень чи накладення стягнень. За зразкове
виконання поліцейським своїх службових обов’язків, довгорічну та
добросовісну

службу,

виконання

завдань

особливої

складності

або

важливості можуть бути застосовані наступні форми заохочення: оголошення
подяки, виплата грошової премії, нагородження
нагородження грамотою МВС Грузії,

нагрудним знаком,

нагородження медальйоном або

медаллю Міністерства, дострокове присвоєння чергового звання, дострокове
зняття дисциплінарного стягнення, нагородження цивільною або службовою
штатною зброєю, представити до державної нагороди. Не заперечується
можливість застосування одночасно декількох форм заохочення. Особи, які
надали допомогу поліції в забезпеченні громадського порядку, громадської
безпеки та боротьби зі злочинністю можуть заохочуватися правами Міністра.
Надаючи поліцейському соціальний пакет, створюючи належні
стимулюючі умови для праці, з одного боку, законодавство жорстко
відноситься до порушень дисципліни і законності, з іншого боку. Порушення
норм

Кодексу

етики

грузинської

поліції

тягне

дисциплінарну

відповідальність у відповідності з наказом Міністра внутрішніх справ [151].
В

разі

вчинення

адміністративного

дисциплінарного
чи

кримінального

проступку,
характеру,

правопорушення

поліцейський

несе

відповідальність в порядку, встановленому законом.
За порушення службової дисципліни на поліцейського можуть бути
накладені

наступні

стягнення:

зауваження,

догана,

сувора

догана,

позбавлення нагрудного знаку Міністерства, пониження у спеціальному
званні на одну ступінь, пониження в посаді, звільненні зі служби. Порядок
накладення та зняття дисциплінарних стягнень встановлюється Міністром
внутрішніх справ.

Поліцейський має відмовитися від виконання явно незаконних наказів
або розпоряджень. Основною рушійною силою поліцейського є професійне
виконання своїх обов’язків у відповідності до закону. В разі отримання явно
незаконного

наказу

або

розпорядження,

поліцейський

зобов’язаний

доповісти про це до Генеральної інспекції або прокурору. Взагалі, є
правилом для поліцейського, що при виявленні будь-якого порушення закону
чи ознак корупції в діяльності інших поліцейських, він зобов’язаний
доповісти про це своєму керівництву. В разі, якщо поліцейських приховав
факт вчинення корупційного діяння, він сам може стати об’єктом
кримінального переслідування.

Особа, яка надала явно незаконний наказ

або розпорядження несе відповідальність, визначену законом, у тому числі,
кримінальну. Жорсткий контроль за діяльністю поліцейських, високий рівень
заробітної плати створює передумови чесної служби в поліції.
Поліцейський може бути відсторонений на певний час від виконання
посадових обов’язків на підставі письмової вимоги органів досудового
розслідування, висновку Генеральної інспекції МВС Грузії або керівника
відповідного підрозділу за наказом Міністра внутрішніх справ до прийняття
кінцевого

рішення

щодо

встановлення

винності

особи

у вчиненні

кримінального злочину. В разі виправдання поліцейського, який раніше був
відсторонений від посади, він повинен бути відновлений на посаді, а в разі,
якщо це не є можливим – отримати рівноцінну посаду, одночасно
здійснюється відшкодування заробітної плати за вимушений прогул за весь
час відсторонення від посади. В разі затримання, арешту, засудження
поліцейських, вони утримуються та відбувають покарання окремо від інших
засуджених.
Особливо важливим питанням для грузинської поліції, як і для
української поліції, є питання подолання корупції і унеможливлення впливу
корупції на працівників поліції. Так в ході опитування українських громадян
на початку 2000-х років серед основних заходів, що нададуть можливість
суттєво вплинути на корупцію в органах внутрішніх справ, громадяни

називали необхідність забезпечити правоохоронців новими технологічними
засобами – 46%; підвищення заробітної плати працівникам міліції – 41%;
радикальне

посилання

кримінальної

відповідальності

працівників

правоохоронних органів – 37%; встановлення довічного позбавлення волі за
хабарництво – 20%; проведення регулярних перевірок працівників ОВС на
поліграфі – 12%; здійснення виплат за надання повідомленням (в тому числі,
анонімних) щодо фактів корупції в правоохоронних органах – 5%; інше – 2%
[141, С. 255].
Президент та уряд Грузії пішли на безпрецедентні міри щодо
подолання корупції. Як вже зазначалося, з цією метою протягом суток були
звільненні всі без виключення працівники дорожньої поліції (ДАІ), що
ніяким чином не потягло зміни в статистиці дорожньо-транспортних пригод,
так як протягом останніх років робота дорожньої поліції, фактично, була
паралізована

корупцією,

а

її

працівники

займалися

не

питаннями

забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, а вимагання хабарів для
себе та своїх керівників. Враховуючи негативні суспільні наслідки у зв’язку
із звільненням одночасно 16 тисяч працівників поліції, було прийнято
рішення про виплату заробітної плати за два місяці та припинення
переслідувань за раніше вчиненні правопорушення, що в деякій мірі
пом’якшило ситуацію. Частина офіцерів поліції навіть не ставили питання
про поновленні на службу, інші поповнили ряди опозиції. Ті працівники
поліції, які мали бажання пройти конкурсний відбір, отримали таке право.
Контроль за діяльністю поліцейських і взагалі службовців МВС Грузії
здійснюється Генеральною інспекцією МВС Грузії, яка є незалежною в своїх
діях, і підпорядковується лише безпосередньо Міністру внутрішніх справ
Грузії. Будь-який інший підрозділ або посадова особа Міністерства не має
право

втручатися

Повноваження

в

службову

Генеральної

діяльність

інспекції

Генеральної

розповсюджуються

на

інспекції.
всі

без

виключення підрозділи системи МВС Грузії, в тому числі, на органи поліції.
На неї покладено обов’язок виявляти факти порушення норм Кодекс етики

поліції Грузії, Дисциплінарного статуту МВС, службової дисципліни,
здійснення протиправних дій, в тому числі, корупційних діянь. При
встановленні таких фактів Генеральна інспекція зобов’язана своєчасно їх
попереджувати та припиняти, належним чином документувати та направляти
для реагування до прокуратури. Окрім того, Генеральна інспекція здійснює
контроль за фінансово-господарською діяльністю підрозділів МВС, в тому
числі, органів поліції.
В ході виконання своїх повноважень працівники Генеральної інспекції
користуються правом на здійснення оперативно-розшукової та процесуальної
діяльності. Одним з методів діяльності працівників інспекції є робота під
прикриттям разом з працівниками інших служб. Рядові поліцейські, а також
офіцери поліції могли навіть не здогадуватися про те, що разом з ними
працював оперативний працівник Генеральної інспекції з метою перевірки
їхньої причетності до корупції. В роботі Генеральної інспекції було
дозволено застосування провокації хабара або правопорушення. Основною
метою таких дій, що викликають різне ставлення науковців та практиків,
було показати особовому складу поліції та всього МВС Грузії про серйозні
наміри керівництва держави покінчити з корупцією в поліцейських установах
[152, С. 61-62].
До інших видів державного контролю за діяльністю поліції відноситься
парламентський,

президентський,

урядовий,

фінансовий

контроль

та

прокурорський нагляд у порядку, визначеному законодавством Грузії.
Поліцейська функція займає особливе місце з огляду на те, що
Національна поліція України є найбільшим правоохоронним органом, який
зобов’язаний захищати права та свободи громадян. Разом з тим, в разі
зволікання з проведенням реформ поліції, вона може створювати реальну
загрозу суспільству.
Проблема корупції в поліції Грузії є універсальною на всьому
пострадянському просторі, в тому числі, Україні. Протягом значного часу
після розвалу Радянського Союзу Грузія, як і України не здійснювали

системних реформ в сфері внутрішніх справ. В 2004 році такі реформи
розпочалися в Грузії після обрання Президентом країни М. Саакашвілі. В
Україні такі реформи розпочалися лише в 2015 році, тобто через 10 років
після початку реформ в Грузії.
Є риси спільні для двох країн в дослідженні корупції в органах
внутрішніх справ, а саме, корупціє мала зовнішній та внутрішній характер. З
одного боку, органи внутрішніх справ (міліція / поліція) були повністю
паралізовані корупцією, пов’язану з бажанням отримання додаткових
незаконних коштів від сторонніх осіб при здійсненні своїх професійних
обов’язків. З іншого боку, корупція в двох країнах стала «внутрівідомчою»,
коли посади стали предметом купівлі-продажу та торгу, побори з підлеглих
стали

нормою

в

правоохоронному

середовищі,

а

самих

підлеглих

примушували самостійно за власний кошт забезпечувати свою роботу або
роботу підрозділу (придбання форменого одягу, канцелярських товарів,
організаційної та іншої необхідної техніки, паливно-мастильних матеріалів,
оплата витрат на відрядження тощо).
Однією з головних причин, що стримували проведення глобальних
перетворень правоохоронної діяльності, є брак політичної волі, наявність
власних політичних та економічних цілей, що є несумісними з інтересами
українського суспільства. В цьому плані важливо врахувати міжнародний
досвід, в тому числі, досвід Грузії в проведенні реформ правоохоронної
системи, та власні помилки минулих часів. Досягнення позитивних
результатів є в теперішній час можливим в силу суспільного потягу до
реформ, бажання керівництва держави здійснити потужні зміни в суспільстві,
активної підтримки та тиску на владу громадянського суспільства та
громадянських активістів, міжнародної моральної та фінансової підтримки.
Важливо не втратити історичний шанс для здійснення перетворень в житті
всього українського суспільства.

Висновки
1. Автором досліджено нормативно-правова база забезпечення кадрової
діяльності органів поліції Грузії: Департаменту центральної кримінальної
поліції, Департаменту патрульної поліції, Департаменту поліції охорони та
зроблено висновок про те, що основним документом є Закон Грузії «Про
поліцію», «Про публічну службу», Кодекс етики поліції Грузії, а також
нормативно-правові акти Президента, уряду та Міністерства внутрішніх
справ Грузії.
2. Зазначається, що поліцейським є державний (публічний) чиновник, який
знаходиться на службі в Міністерстві внутрішніх справ, одночасно він є
співробітником державної підвідомчої установи – Департаменту центральної
кримінальної поліції, Департаменту патрульної поліції, Департаменту поліції
охорони що входить в сфері управління Міністерства внутрішніх справ, або
Прикордонної поліції Грузії або юридичної особи публічного права, якому
присвоєно спеціальне звання і який прийняв присягу поліцейського.
3. Визначено, що прийом на службу в поліцію здійснюється виключно на
конкурсній основі з урахуванням особистих, ділових якостей кандидата,
освіти,

фізичної

комплектування

підготовки,
підрозділів

стану

поліції

здоров’я
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Питаннями

кадрові
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Міністерства внутрішніх справ та спеціальні комісії. Відбір здійснюється
шляхом перевірки даних, отриманих безпосередньо від кандидатів на
службу, тестування з метою визначення рівня інтелекту, іспитів з фізичної
підготовки, стану здоров’я, в тому числі, психічного, співбесіди. Відбір на
службу в поліцію продовжується також в Поліцейській академії і в
подальшому при призначені на посаду та проходженні іспитового терміну.
4. Діяльність кадрового апарату Міністерства внутрішніх справ стосовно
поліції пов’язана з комплектуванням поліцейських підрозділів, прийняттям,
переміщенням, просуванням по службі, присвоєнням спеціальних звань,
припиненням служби в органах поліції, а також реалізацією соціальних

гарантій для поліцейських та їх пенсійним забезпеченням колишніх
працівників поліції.
5. Автор стверджує, що система професійної підготовки складається з
декількох етапів. На першому етапі здійснюється навчальна підготовка
кандидатів, відібраних на службу в поліцію. На другому етапі особа
зараховується на службу за певною посадою і проходить іспитовий строк під
керівництвом офіцера, який виконує роль наставника. Третій етап
професійної підготовки визначається постійним удосконаленням отриманих
навичок на службовій підготовці та семінарах. Четвертий етап підготовки
пов'язаний з кар’єрним зростанням поліцейського, намаганням отримати
посаду детектива або керівника певного рівня. П’ятий етап навчання
здійснюється відносно осіб, які отримали призначення, а в подальшому
проходять службу

в певних підрозділах поліції. В загальному плані

професійна підготовка поліцейських поділяється на первинне навчання –
спеціальну

професійну

підготовку,

перепідготовку

та

підвищення

кваліфікації.
6. Стверджується, що Законом Грузії «Про поліцію», Кодексом етики поліції
Грузії, іншими нормативно - правовими актами визначений порядок
здійснення заохочення працівників поліції та накладення дисциплінарних
стягнень. Саме Закон визначає поняття та види заохочень і стягнень, що є
стимулюючими засобами забезпечення належного виконання поліцейськими
своїх професійних обов’язків, профілактикою вчинення більш тяжких
правопорушень.
7. На особливу увагу заслуговує досвід Грузії в частині подолання корупції в
поліцейському середовищі. До заходів, що забезпечують ефективність
антикорупційної роботи слід віднести: ретельний відбір кандидатів на
службу в поліцію, які не пов’язані з корупцією, достатнє матеріальнотехнічне

забезпечення

поліцейської

діяльності,

що

унеможливлює

втягування поліцейських в корупційну діяльність через необхідність
створення умов для виконання поліцейських функцій, високий рівень

заробітної плати та належний соціальний пакет, жорсткий контроль боку
Генеральної інспекції, інших контролюючих та наглядових інстанцій, а також
громадянського суспільства.
8. Автор вважає, що враховуючі спільне історичне минуле Грузії та України,
досвід грузинських реформаторів в створенні ефективно працюючих
правоохоронних органів, є всі підстави використати їх досвід кадрової
роботи

при
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Національної поліції України.

органів

внутрішніх

справ

та

розбудові

ВИСНОВКИ
Автором
дисертаційного

було

визначено

дослідження

на

мету

та

сформульовані

тему

«Правова

завдання

регламентація

та

організаційні засади створення та діяльності поліції Грузії: узагальнення
досвіду». Проведений аналіз правових та організаційних основ діяльності
органів поліції Грузії (Департаменту центральної кримінальної поліції,
Департаменту патрульної поліції, Департаменту поліції охорони), що є
складовими частинами Міністерства внутрішніх справ Грузії, надало
можливість дисертанту сформулювати наступні висновки.
1. Центральним органом виконавчої влади в сфері внутрішніх справ
Грузії є Міністерство внутрішніх справ, яке об’єднує в своїй структурі
декілька органів виконавчої влади, що діють у відповідних напрямках
суспільного

життя:

Департамент

центральної

кримінальної

поліції,

Департамент патрульної поліції, Департамент поліції охорони, Агентство
прикордонної

поліції

–

прикордонна

поліція

Грузії,

Міграційний

департамент. Забезпечення громадського порядку, громадської безпеки,
протидія правопорушенням, в тому числі, злочинності покладається на
органи поліції, що входять до складу МВС Грузії, які є самостійними один
від одного та не мають єдиного керівництва: Департамент центральної
кримінальної поліції, Департамент патрульної поліції та Департамент поліції
охорони.
Звертає увагу, що з моменту початку реформ правоохоронної системи в
Україні, а саме, з 2015 року, структура МВС України наблизилась до
структури МВС Грузії, що свідчить про те, що за основу реформування
Міністерства внутрішніх справ України взятий грузинський досвід. В
теперішній час до складу МВС України входять: Національна поліція
України, Державна прикордонна служба України, Державна служба України
з надзвичайних ситуацій, Державна міграційна служба України, Національна
гвардія України, як центральні органи виконавчої влади.

Натомість всі органи поліції України об’єднані в єдиний центральний
орган виконавчої влади – Національну поліцію України, що діє практично
самостійно від МВС України, що пов’язано з різними підходами до
підпорядкування поліцейських органів. В той же час, керівництво МВС
Грузії напряму здійснює керування органів поліції.
2. Правовою основою діяльності Міністерства внутрішніх справ та
органів поліції Грузії є Конституція Грузії, як Основний Закон держави, інші
закони, в першу чергу Закони «Про Міністерство внутрішніх справ Грузії»,
«Про поліцію», підзаконні акти Президента, уряду. Як МВС, так і органи
поліції Грузії є підконтрольними і підзвітними Парламенту, Президенту та
уряду країни. Метою («місією») Міністерства є забезпечення високого рівня
внутрішньої безпеки держави, захист основних прав та свобод кожної
окремої людини. Міністерство здійснює стратегічне планування в сфері
внутрішньої безпеки, а також відповідає за фінансове, матеріально-технічне,
кадрове забезпечення поліції та інших виконавчих органів.
3. На відрізнення від МВС України, МВС Грузії безпосередньо
здійснює керівництво виконавчими органами, в тому числі, органами поліції,
але як і МВС України, воно позбавлено права втручатися в професійну
діяльність поліції, пов’язану з організацією охорони громадського порядку,
громадської безпеки та протидією правопорушенням, в першу чергу,
злочинності. Міністерство внутрішніх справ та органи поліції мають власні
виокремленні завдання, функції та організаційні структури.
Враховуючи місце органів поліції в системі МВС Грузії, поліція
позбавлена можливості збільшувати свій вплив в суспільстві та діями за
межами

визначених

законодавством

повноважень.

Централізоване

управління поліцією з боку МВС Грузії ніяким чином не створює можливості
використовувати поліцію в інтересах політичних або бізнесових кіл, навіть
незважаючи на те, що Міністр є політичною фігурою. Упевненість в тому
випливає з повної деполітизації правоохоронної діяльності, а також
враховуючі і те, що керівниками органів поліції є виключно особи, що

займають свої посади за професійними ознаками і їх кар’єрне зростання не
залежить від зміни партій, що входять у правлячу коаліцію.
4. Поліція є професійним органам, що займає своє певне місце в
системі органів виконавчої влади, що діють в сфері внутрішніх справ. Як
свідчить досвід Грузії, правове регулювання, стратегія, тактика діяльності
визначаються
національними

не

тільки

загально

традиціями,

визначеними

реальними

вимогами,

економічними,

але

й

соціально-

політичними умовами існування держави. Всі ці елементи визначають рівень
законодавчого забезпечення поліцейської діяльності.
Органи поліції Грузії діють на підставі низки законів, в першу чергу,
Конституції Грузії, Законів Грузії «Про поліцію», «Про оперативнорозшукову діяльність», «Про організовану злочинність та рекет», «Про
боротьбу

з

тероризмом»,

Загального

адміністративного

кодексу,

Адміністративно-процесуального кодексу, Кримінального та кримінального
процесуального кодексів Грузії.
Завданням Національної поліції Грузії є попередження загроз в цілях
забезпечення громадської безпеки та правопорядку. Саме таке завдання
сформульовано в загальних рисах Законом Грузії «Про поліцію». Завдання,
що поставлені на законодавчому рівні перед органами та структурними
підрозділами поліції, що діють в системі МВС Грузії, визначають функції
грузинської поліції.
5. Аналіз зазначених законів, а також підзаконних актів дають
можливість поділити всі функції поліції на такі групи: адміністративна,
оперативно-розшукова, кримінально-процесуальна, виконавча, охоронна (в
тому числі, на договірних засадах).
В адміністративній діяльності органів поліції розрізняються внутрішня
адміністративна діяльність та зовнішня адміністративна діяльність. Перший
вид адміністративної діяльності пов'язаний з правовідносинами, що
виникають між МВС та Департаментами поліції, Департаментами та
підлеглими їм підрозділами, в середині поліцейських органів, між

працівниками поліцейських органів. Мова йде про створення необхідних
умов для реалізації завдань та функцій поліції. Інший вид адміністративної
діяльності направлений за межі поліцейських підрозділів і є правовідносини,
що виникають між поліцією та фізичними і юридичними особами, які не
підпорядковані органам поліції.
Органи поліції, реалізуючи функції, визначені на законодавчому рівні,
у процесі здійснення адміністративної діяльності зобов’язані забезпечити
охорону

громадського

порядку,

громадської

безпеки,

профілактику,

протидію правопорушенням, забезпечити належне функціонування установ,
підприємств та організацій, їх охорону та охорону майна, що належить
фізичним та юридичним особам.
Автор доходить висновку, що завдання та функції Національної поліції
України дуже близькі за змістом і також поділяються на адміністративну,
оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу, охоронну (в
тому числі, на договірних засадах). В свою чергу, адміністративна функція
української поліції також поділяється на внутрішню та зовнішню.
6. Дисертант приходить до висновку, що функції органів поліції
визначають структурну побудову поліцейських підрозділів: Департаменту
центральної кримінальної поліції, Департаменту патрульної поліції та
Департаменту поліції охорони. Як зазначалося, поліція Грузії не є єдиним за
структурою правоохоронним формуванням в складі МВС Грузії. Грузинська
поліція складається з певної кількості самостійних структурних підрозділів,
що входять в Міністерство, і які є незалежними один від одного.
Враховуючи позицію керівництва Грузії щодо зменшення впливу МВС
на бізнес, з системи поліцейських органів вилучено Департамент по боротьбі
з економічними злочинами. Функції розкриття та розслідування злочинів в
сфері економіки передані до фінансової поліції Міністерства фінансів Грузії.
Кожний

із

Департаментів

(центральної

кримінальної

поліції,

патрульної поліції, охоронної поліції) має свій центральний апарат і свої
структурні підрозділи на місцях, які також діють уособлено від підрозділів

інших Департаментів. Структурні підрозділи на місцях, що належать різним
Департаментам, очолюються
вертикалі

керівникам

керівниками, що

структурних

підрозділів

підпорядковуються
центральних

по

апаратів

Департаментів. Між Департаментами проведено розмежування функцій при
здійсненні професійної діяльності. Разом з тим, в практичній діяльності існує
постійна взаємодія між поліцейськими органами МВС Грузії, про що
свідчить відсутність конфліктів на ґрунті визначення повноважень в кожній
конкретній ситуації, що виникає при здійсненні охорони громадського
порядку, забезпеченні громадської безпеки та протидії правопорушенням.
7. Автор вважає, що найважливішим питанням реформування сфери
внутрішніх справ є питання кадрового забезпечення діяльності поліції.
Починаючи з 2004 року, з моменту обрання Президентом країни М.
Саакашвілі, розпочалися глобальні реформи у всіх сферах життя суспільства,
в тому числі, в сфері внутрішніх справ.
Є різні підходи до оцінки діяльності грузинських реформаторів по
перебудові діяльності поліції. В Європі вважають, що реформи мали значний
успіх, є інші думки, відповідно до яких реформи мали частковий успіх і їх
подальша доля невідома. Так чи інакше, не можна не помітити зміни, які
мали місце в грузинському суспільстві.
Основними уроками грузинських реформ є те, що проведення
глобальних перетворень суспільного життя неможливо за участю старого
управлінського та адміністративного персоналу, без приходу до управління
нових фахівців, які є в першу чергу, успішними менеджерами, що мають
західну освіту та виховання. Важливим є ще ті обставини, що особи, які
проводили реформи в Грузії не були пов’язані будь-яким чином зі старим
апаратом управління, політичними партіями, які до того домінували та
існували в країні, економічними, кримінальними кланами. Це надавало їм
можливість діяти активно та рішуче, не озираючись на чиюсь думку чи
позицію.

Створення нової поліції Грузії розпочалося із звільнення значної
кількості працівників поліції і заміною їх новими молодими працівниками,
які були призначені за конкурсом, що дало позитивний результат.
Дослідження свідчать, що конкурсний відбір складався з декількох
етапів: подання детальних анкет, тестування на перевірку рівня інтелекту,
перевірка

фізичної

підготовки

кандидата,

тестування

на

виявлення

психологічних особливостей особи, медичний огляд. Відбір продовжується в
період навчання в Поліцейській академії під контролем інструкторів, а також
при проходженні іспитового строку.
Аналогічний спосіб відбору кандидатів на службу був застосований
грузинськими спеціалістами при створенні Національної поліції України. На
першу місце ставилися проблеми відбору нових людей, які не пов’язані з
корупцією, а не їх професійний досвід роботи в правоохоронних органах.
Взагалі, при відборі кандидатів на службу в поліцію грузинські фахівці
категорично заперечували можливість зарахування на службу в нові
поліцейські структури значної кількості колишніх працівників поліції або
спеціальних органів.
8. Проведене дослідження свідчить, що одним із пріоритетних
напрямків діяльності поліції є налагодження взаємовідносин з населенням.
Керівництвом

МВС

та

поліцейських

підрозділів

Грузії

здійснено

переорієнтація «філософії» поліцейської діяльності з «адміністративнокаральної» на нову її форму - «надання послуг», що реалізовано у так зване
«community policing» («комунальне поліціювання»). Як результат таких
перетворень стала зміна відношень між поліцією та населенням, підвищення
авторитету поліції в суспільстві та активна участь громадськості в охороні
громадського порядку, громадської безпеки та протидії правопорушенням.
9. Автор приходить до висновку, що при наявності спільних завдань,
функцій і схожості організаційних структур органів поліції Грузії та України,
особливо важливим є з’ясування причин, за якими стало можливим успішне
проведення реформ в сфері внутрішніх справ, і в першу чергу, органів поліції

Грузії, і за якими протягом значного часу такі реформи не були проведені в
Україні. В результаті здійсненого дослідження визначено, що вивчення та
використання іноземного досвіду, в даному випадку, поліцейських органів
Грузії, дає можливість визначити шляхи реформування всієї правоохоронної
системи України, розбудови Національної поліції України. Важливість
порівняльно-правових досліджень полягає в можливості визначити елементи
в діяльності грузинської поліції, які необхідно застосувати при реалізації
програми реформ всієї сфери внутрішніх справ.
10. Проведенні дослідження свідчать про те, що існують дуже багато
спільних рис у створенні та функціонуванні поліцейських систем двох країн.
Як Грузія, так і Україна входили до складу Радянського Союзу, входили до
спільної правоохоронної системи – МВС СРСР, були наділені однаковими
завданнями, функціями і мали однакову структурну побудову. Після розвалу
Радянського Союзу в Грузії та Україні розпочали свою діяльність
національні органи правопорядку МВС та міліція, які не були піддані
глобальному реформуванню. Більш того, як в Грузії, так і в Україні органи
внутрішніх справ перетворилися в системи, які не захищають життєві
інтереси населення та всього суспільства, а в підрозділи, діяльність яких
скеровувалася

і

була

підконтрольна

політичним,

олігархічним

та

кримінальним кланам.
Об’єктивним критерієм, що визначає необхідність

дослідження

створення та діяльність сучасних поліцейських органів Грузії, є те, що
керівництво Грузії змогло провести реформи, в тому числі, в сфері
внутрішніх справ, що визначені міжнародною спільнотою як одні з
найуспішніших. Як свідчить дисертаційне дослідження запорукою такого
успіху стали, перш за все, наявність політичної волі керівництва Грузії
здійснити глобальні реформи, практично повна заміна державного апарату,
правоохоронних органів, подолання спротиву кримінальних елементів,
«злодіїв в законі», корумпованих чиновників, абсолютна підтримка
населення та міжнародної спільноти.

11. У дисертаційному дослідженні звертається увага на той факт, що
такої команди, яка була у М.Саакашвілі, в Україні поки що не має. Разом із
справжніми реформаторами до влади також прийшли особи, які і раніше
знаходилися в органах влади та управління, тісно пов’язані з олігархічними
та кримінальними кланами і які мають свій власний корисливий інтерес.
Більшість з них, на відрізнення від команди грузинських реформаторів, є
вихідцями з тої ж самої системи, що існувала всі роки української
незалежності. В своїх діях вони були виразниками волі окремих політичних
та економічних груп та спираються на них. Вести мову про те, що до
управління державою прийшли нові люди з іншим мисленням, позбавленні
корупційного досвіду не можливо. Існуюча система управління не має будьякої заінтересованості в реформуванні, захисті інтересів країни, а в захисті
своїх особистих інтересів і не допускає реформаторів до управлінських
важелів. Як свідчить досвід останніх років, провести реформи, на які
сподівається народ, існуюча система не має можливості та не бажає, але
створює в суспільстві ілюзії, використовуючи підконтрольні засоби масової
інформації, що палко бажає проведення реформ.
Враховуючі спротив так званої української «еліти», керівництво
держави дуже складно провести реформи правоохоронних, спеціальних
органів, в тому числі, поліції. Необхідно зрозуміти, що правоохоронні органи
за своєю природою є частиною бюрократичного апарату, інструментом
захисту конкретного політичного, економічного ладу і певної політичної,
економічної

і

навіть

кримінальної

групи.

Кардинальні

зміни

в

правоохоронній системі можливі при кардинальній зміні в самій системі
управління та глобальній зміні так званої «еліти» з одночасною перебудовою
всіх систем державної влади, управління, судової системи.
Зміна державного управління в Грузії потягло зміну осіб, які діють від
імені держави, представляють її, і дало можливість провести реформу в МВС
та поліції Грузії. Таку реформу можна також провести при наявності
високого рівня керівництва країни своїм населенням, що ніяким чином не

відноситься до України, де рівень довіри до керівників держави постійно
зменшується до нульового рівня. Курс реформаторів був на стільки
популярним в Грузії, що навіть звільнення основної частини працівників
правоохоронних органів, їх паралізація не потягло усунення реформаторів
від влади.
12. Автор зазначає, що аналіз правових та організаційних засад
діяльності органів поліції Грузії дає можливість сформулювати пропозиції,
направлені на реформування органів внутрішніх справ та розбудову
Національної поліції України, зокрема такі:
- провести чітке розмежування завдань та функцій Міністерства
внутрішніх справ України, пов’язаних із стратегічним плануванням
правоохоронної діяльності, фінансовим, матеріально-технічним, кадровим
забезпеченням органів виконавчої влади, що входять до його складу, та
завдань та функцій Національної поліції України, пов’язаних з організацією
забезпечення

громадського

порядку

та

безпеки,

протидією

правопорушенням, в першу чергу, злочинності. На законодавчому рівні
заборонити втручання МВС України в професійну діяльність Національної
поліції;
- враховуючі завдання та функції, що визначені для Національної
поліції, переглянути організаційну структуру, виключити ті елементи, які не
властиві поліцейській діяльності;
- визначити доцільність окремого існування та діяльності підрозділів
патрульної поліції та підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову та
процесуальну діяльність. В разі висновку про необхідність їх існування як
окремих структур Національної поліції, визначити на законодавчому рівні їх
компетенцію, функціональні обов’язки, відповідальність та порядок взаємодії
між собою;
- змінити підходи до формування кадрового складу поліції, враховуючі,
що на даному етапі є більш важливим не професійні якості кандидата як
правоохоронця, а відсутність навиків корупційної діяльності, бажання

служити суспільству та вміння працювати разом з населенням за принципом
«комунального поліціювання». Здійснити роз’єднання підготовки кандидатів
на службу в поліцію від осіб, які мають наміри зайняти посади в оперативних
службах, органах досудового розслідування тощо, враховуючі одночасно
необхідність

поповнення

органів

поліції

високоінтелектуальними,

культурними, правосвідомими працівниками;
-

забезпечити

розробку

концептуальних

основ

вдосконалення

суспільних відносин, пов’язаних з несенням поліцейської служби, в першу
чергу направлених на зміну «філософії» поліцейської служби, пов’язаної з
необхідністю переходу до нової її форми у вигляді надання своєрідних
правоохоронних «послуг» населенню;
- розробка ефективних заходів, направлених на укріплення дисципліни
та законності та боротьбу з корупцією. Для цього створити в системі
спеціальний орган (в Грузії – Генеральна інспекція) із законодавчим
закріпленням широких повноважень, в тому числі, надання права на
здійснення «провокацій» правопорушень та корупційних діянь, суттєво
посилити кримінальну відповідальність за вчинення корупційних діянь та
укриття фактів корупції в поліцейському середовищі. Одночасно, створити
належні матеріально-технічні, моральні умови роботи, суттєво підвищити
заробітну плату, надати соціальний пакет та соціальних захист та підвищити
престиж поліцейської служби.
В перспективі, ми маємо можливість, оцінивши хід та позитивні
результати реформ в Грузії, сприйняти такі її напрямки як: демократизація
суспільства, лібералізація бізнесу, спрощення бюрократичних процедур,
зменшення

кількості

чиновників,

успішна

боротьба

з

корупцією,

реформування структури поліції. Але здійснити реформи такого рівня
можливо лише при повній зміні та оновлені керівництва держави та
правоохоронних органів і при правильній оцінці наслідків грузинських
реформ, відкинувши їх міфологізацію, не зменшуючи досягнення, але й не
перевищуючи їх фактичні результати.

Безпосередньо

перенести

досвід

Грузії

на

український

ґрунт,

відкинувши власний досвід, на нашу думку, не є неправильним, але досвід
Грузії надає можливість мати надію, що навіть в такій корумпованій країні як
Україна, проведення успішних реформ є можливим, але лише в тому
випадку, коли реформатори будуть спиратися не на олігархічні і корумповані
групи, а на суспільство і здійснювати реформи саме в інтересах населення.
Досвід проведених реформ в сфері внутрішніх справ свідчить про
необхідність мати суттєві фінансові резерви, надійні та легальні джерела
фінансування. Їх можливо отримати в разі суттєвого розвитку економіки,
відсутності впливу на неї корупції, надходження іноземних інвестицій та
справедливій приватизації. Мета реформ, які проводились в Грузії, є
зрозумілими. Наразі, українським реформаторам та запрошеним до України
іноземним фахівцям необхідно визначитись із шляхами та методами
проведення таких реформ.
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