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ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
 

Діяльність поліції покликана на забезпечення конституційного порядку 
та охорони законних прав та свобод громадянина. Саме від того, як поліцей-
ські виконують свої повноваження залежить успішна реалізації суспільних 
інтересів та демократичний розвиток країни.  

Захист прав і свобод людини регламентується не тільки нормативно-
правовими актами України, але й Конвенціями. Світові стандарти спрямовані 
на захист прав людини, зокрема під час здійснення поліцією своїх повноважень.  

Компетенція Національної поліції щодо реалізації європейських стан-
дартів прав людини отримує прояв у різних сферах її діяльності, зокрема під 
час охорони публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, здійснення 
досудового розслідування, розшуку осіб тощо [2]. 

Поліцейські, під час здійснення своєї діяльності, найчастіше через 
суб’єктивні фактори можуть допускати помилки, тим самим порушувати 
права людини. Це стосується затримання, через порушення процесуального 
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порядку здійснення цієї дії. А також, під час застосування фізичної сили, 
спеціальних засобів, вогнепальної зброї – перевищення своїх повноважень 
[2]. Таке порушення може бути внаслідок провокативної поведінки з боку 
затриманої особи, через неналежне ставлення до виконання своїх повнова-
жень, через власні психологічні проблеми, а також через байдужість до своєї 
роботи чи непрофесіоналізм.  

Забезпечення прав може здійснити сама особа, права якої були пору-
шені – звернувшись зі скаргою до відділу поліції, прокуратури, суду[3]. Але, 
для усунення фактів порушення прав людини під час діяльності поліцейсь-
ких, було створено Управління забезпечення прав людини Національної по-
ліції. Управління, незалежно від всіх структур, вивчає вказані проблеми як на 
стадії затримання, так і під час здійснення досудового розслідування [1].   

Оскільки, поліція виконує деякі заходи примусово (наприклад, достав-
лення особи), то в її діях, через незнання законодавства, затримані/доставлені 
особи можуть вбачати порушення.  

Винятком є порушення прав під час проведення негласних слідчих (ро-
зшукових) дій, за вмотивованим рішенням суду і коли таке втручання випра-
вдовується здійсненням незаконних дій з боку особи.  

Під час звернень громадян зі скаргами, обов’язково проводиться служ-
бова перевірка даного факту. У разі підтвердження порушень з боку праців-
ників поліції, до них буде застосована юридична відповідальність (дисциплі-
нарна, кримінальна).  

Держава, для контролю за діяльністю поліції зобов’язала поліцейського 
носити жетон та боді-камеру. Завдяки номеру жетону можливо встановити 
поліцейського, який здійснив порушення, а через відео-зйомку на камеру пі-
дтвердити чи спростувати порушення прав людини [1]. 

Отже, дотримання прав та свобод людини це обов’язок кожного і полі-
цейські не є виключенням. Для уникнення порушень, громадяни повинні зна-
ти не тільки свої права, але й обов’язки. Для відновлення порушених прав 
достатньо звернутись зі скаргою до відповідного органу. В свою чергу, полі-
цейські повинні знати права людини та вміти правильно використовувати 
заходи примусу залежно від фізичних особливостей людини та певної ситуа-
ції.  
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