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ПРИНЦИП ЗАКОНОСТІ ЯК ПЕРШООСНОВА  

ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

На сучасному етапі державотворення відбувається наповнення 

суспільних відносин новим змістом. Реформа поліції є однією з 

найпомітніших якісних змін, що відбулись за останній час в Україні. 

Нормативно-правова база, яка регулює діяльність поліції також 

змінилася і дещо деталізувались деякі моменти, у яких ще глибше 

підкреслюються принципи, які регламентують її діяльність, що 

передбаченні положенням Європейського кодексу поліцейської етики, 

прийнятого у грудні 2001 року Комітетом міністрів Ради Європи. Такі 

зміни правоохоронної системи нашої держави на пряму пов’язані з 

приведенням поліції до іноземних стандартів та європейською 

інтеграцією. У Кодексі зазначено: «система кримінальної юстиції 

відіграє визначну роль у захисті верховенства права, а поліція повинна 

відігравати у цій системі найважливішу роль...» [2] і далі:  

«у демократичних державах поліція сприяє підтримці цінностей 

демократії і сама сповідує цю мету» [2]. Один з таких принципів, який 

лежить в першеоснові даного кодексу є принцип законості, який є 

основним принципом побудови будь-якого інституту правової, 

демократичної держави. І нарешті при сучасній реформі він знайшов не 

тільки письмове своє відображення, а й практичне застосування.  

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Національну поліцію» від 

2 липня 2015 року № 580-VIII поліція діє виключно на підставі, у межах 

повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами 

України. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно 
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незаконні розпорядження та накази. Накази, розпорядження та 

доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб. 

Службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути 

підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України 

[1]. На нашу думку законність в діяльності поліції можно розглядати в 

двох варіантах, а саме: 

1) як діяльність поліції відповідно до законодавства; 

2) як дотримання законів при виконанні працівниками своїх прямих 

функцій.  

Хоч вони на перший погляд здаються синонімами та в них все ж є 

відмінності. Перше слід розглядати як дотримання загальних правових 

засад поліцією в загальному ч.1 ст.8 ЗУ «Про національну поліцію» 

зазначає: Поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у 

спосіб, що визначений Конституцією та законами України [1]. А в 

іншому випадку йдеться про працівників оперативних підрозділів і 

їхньому безпосередньому дотриманню вимог закону, саме в процесі 

здійснення своїх повноважень. В ч. 2 та 3 ст. 8: Поліцейському 

заборонено виконувати злочинні чи явно неза- конні розпорядження та 

накази. Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, 

посадових та службових осіб. Службова, політична, економічна або інша 

доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським 

Конституції та законів України [1]. Зміцнення законності дій поліції 

повинно супроводжуватися гарантіями. Якими є правові норми, система 

державного, громадського контролю, що буде конролювати дотримання 

законності в діях правоохоронців. Юридичні гарантії законності можуть 

відновити порушене право, забезпечити належне виконання юридичних 

обов'язків і притягнення порушників до відповідальності.  

Підсумовуючи вищевикладене, варто сказати, що принцип 

законності лежить в першооснові новоствореної національної поліції і 

його застосування повинно забезпечуватись в повсякденній діяльності 

всіх державних органів, а тим більше силових структур. Проте, 

найважливіший момент, який слід відмітити, те що, повинна відбуватись 

фактична реалізація принципу законності в діях поліцейських, а не 

тільки формальне закріплення даного принципу на папері. Ми повинні 

перейняти, ще досить багато досвіду наших закордонних колег, які 

говорять про те, що досить ефективною мірою, є максимальна 

регламентація дій посадових осіб шляхом розробки деталізованих 

нормативно-правових актів, настанов, рекомендацій, що передбачають 

усі можливі варіанти поведінки персоналу в стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Головна мета діяльності поліції полягає в 

забезпеченні публічної безпеки і порядку, охороні прав і свобод людини, 

а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності.  
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