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КОМ ПЕ ТЕН ТНІСТЬ ПРИ ЗАТ РИ МАН НІ 
НЕ ПОВ НО ЛІТ НІХ 

ПРА ВО О ХО РОН НИ МИ ОРГА НА МИ

Abs tract. The article is devoted to both the problem of the prevention of conflicts and the
conditions for a worth!while way out of conflicts with law!enforcement bodies
due to the comprehension of rights and duties by both sides. The objective and
subjective situations of a conflict and the problems of interaction in such situa-
tions are defined. The author recommends the rules of behaviour in the 
relations with law!enforcement bodies, develops a model of assertive behavio-
ur, and analyzes the role of parents and representatives of social services as 
defenders of rights of arrested juveniles. 

Стат тя прис вя че на проб ле мі по пе ред жен ня та умо вам гід но го ви хо ду з кон флік -
тів з пра во о хо рон ни ми ор га на ми через обіз нан ість з пра ва ми та обов’яз ка ми обох
сто рін. Виз на ча ють ся об’єк тив ні та суб’єк тив ні си ту а ції кон флік ту, проб ле ми вза є -
мо дії в них. Ре ко мен ду ють ся пра ви ла по ве дін ки у стосунках з пра во о хо рон ни ми 
ор га на ми. Виз на ча єть ся мо дель асер тив ної по ве дін ки, роль бать ків і пред став ни ків
со ці аль них служб як за хис ни ків прав зат ри ман но го не пов но літ ньо го.

Клю чо ві сло ва: кон флікт, ад мі ніс тра тив не зат ри ман ня, пра во ві обс та ви ни, пра ва
лю ди ни, асер тив на по ве дін ка, пра ви ла по ве дін ки під час зат ри ман ня, пред став ни ки
прав зат ри ма но го.

У до по ві ді в.о. Мі ніс тра внут ріш ніх справ Ук ра ї ни на ко ле гії МВС Ук ра ї ни
10.07.2007 р., бу ло заз на че но, що з по чат ку ро ку по ру ше но 196 кри мі наль них справ
про ти пра ців ни ків мі лі ції у зв’яз ку із допущеними ними по ру шен нями. Се ред по ру -
ше них кри мі наль них справ кож на чет вер та – за фак том по ру шен ня кон сти ту цій них
прав гро ма дян. Од нією з форм по ру шен ня кон сти ту цій них прав лю ди ни що до сто -
сун ків з вла дою є без під став не зви ну ва чен ня, не об ґрун то ва не зат ри ман ня та
недотримання при цьо му прав затриманого. 

Кон флікт з пра во о хо рон ни ми ор га на ми під час зат ри ман ня з пра во вої точ ки зо -
ру роз гля да єть ся як сп ро тив вла ді та осо бам, що зна хо дять ся на дер жав ній служ бі
або ви ко ну ють пра во о хо рон ні фун кції. У су куп нос ті ви дів во ни мо жуть роз гля да -
тись як суб’єк тив не став лен ня до об’єк тив них норм, які згід но із За ко ном України
“Про мі лі цію” доз во ля ють у та кий спо сіб здій сню ва ти со ці аль ний кон троль. 
Кон флікт з та кої точ ки зо ру ві доб ра жає про ти річ чя у до ма ган нях різ них сто рін
дотримання своїх прав; пев ний ме ха нізм по шу ку вза є мо дій між вла дою та гро ма дя на ми;
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самоут вер джен ня осіб різ них пов но ва жень і ста ту сів. У са мій при ро ді 
пра во вих кон флік тів міс тять ся проб ле ми, які дос лід жу ва лись та ки ми ві до ми ми на -
у ков ця ми, як О. Бан дур ко, A. Гір ник, В. Друзь, А. Іш му ра тов, М. Пі рен та ін. Втім у
сус піль ній прак ти ці за ли ша єть ся склад ним пи тан ня по пе ред жен ня та ких кон флік -
тів у спе ци фіч них си ту а ці ях. Зокрема, та кою спе ци фі кою мо же бу ти по ве дін ка при
зат ри ман ні не пов но літ ніх пра во о хо рон ця ми.

Ме та стат ті: вис віт ли ти умо ви по пе ред жен ня не га тив но го роз вит ку по дій при
зат ри ман ні не пов но літ ніх пра во о хо рон ни ми ор га на ми.

Зав дан ня:
– виз на чи ти в пі лот но му про ек ті кон флік то ген ні со ці аль но! пра во ві си ту а ції; 
– виз на чи ти особ ли вос ті ком пе те ної по ве дін ки сто рін кон флік ту; 
– зап ро по ну ва ти мо дель ком пе тен тної по ве дін ки у ра зі зат ри ман ня не пов но літ -

ніх пра во о хо рон ни ми ор га на ми.
Пра воз міс тов ні си ту а ції, які призво дять до кон флік ту з пра во о хо рон ни ми 

ор га на ми, ма ють різ ну при ро ду. До об’єк тив них си ту а цій мож на від нес ти ті, що
пов’яза ні з по ру шен ням пра ва зат ри ма но го неза леж но від си ту а ції, обс та вин,
ставлен ня до зат ри ма но го. Во ни знач ною мі рою ре гу лю ють ся за ко но давс твом.
Суб’єк тив ні ж пов’яза ні без по се ред ньо з по ве дін кою під час зат ри ман ня і роз гля да -
ють ся в кон тек сті вза є мо дій, ха рак те ру спіл ку ван ня, ти пу кон флік ту. Шир ший 
ді а па зон пси хіч них чин ни ків конфлікту впли ває на особ ли вість про ті кан ня та нас -
лід ки зат ри ман ня. Суб’єк ти візм випливає з очі ку вань пра во о хо рон ців на пра вос лух -
ня ну по ве дін ку під час зат ри ман ня, а з боку зат ри ма но го – на по ва гу до йо го осо бис -
тос ті. Про ти річ чя, які зак ла де ні в ха рак те рі сприй нят тя си ту а ції ін шою сто ро ною,
приз во дять до особ ли вих ста нів з усі ма скла до ви ми суб’єк ти ві за ції кон флік ту. 

Психо лог Дж. Рот тер, дос лід жу ю чи по ве дін ку в спе ці фіч них си ту а ці ях, ви вів
фор му лу по тен ці а лу по ве дін ки на ос но ві двох пе ре мін них – очі ку ван ня та цін ності
під кріп лен ня [4]. Сте ре о типи упе ред жен нос ті, неп ри яз ні сто рін ма ють під кріп лен ня
в очі ку ван нях у ста ту сі виз нан ня, за хис ту,  за леж нос ті, до мі ну ван ня, не за леж нос ті,
які по!різ но му сприй ма ють ся сто ро на ми. Не рід ко це при во дить до розхиту ван ня 
по ве дін ки за ме жі пра во вих норм. Причиною ін ци денту мо же ста ти будь! я ка ак тив -
на чи па сив на по зи ція обох сто рін. З бо ку зат ри ма но го – це від мо ва ви ко ну ва ти 
за кон ні ви мо ги, зок ре ма: від мо ва наз ва ти своє ім’я, ад ре су, су пе реч ка, об ра за, 
сп ро тив пред став ни кам вла ди; спроба вте чі з міс ця зат ри ман ня то що. Та ка по ве дін -
ка мо же бу ти обу мов ле на низ кою при чин, вияви яких ма ють пев ну за ко но мір ність.
Нап рик лад, для зат ри ма но го особ ли ве зна чен ня має обс та ви на перебуван ня в гру пі
під час зат ри ман ня: під час зат ри ман ня при свід ках з ре фе рен тної гру пи зат ри ма ні
час ті ше ви яв ля ють де монс тра тив ні ри си, ніж при зат ри ма ні гру пою пра во о хо рон ців
наодин ці. Важ ли вим та кож є сприй нят тя си ту а ції зат ри ман ня або очі ку ван ня 
нас лід ків зат ри ман ня, ви хо дя чи з по пе ред ньо го дос ві ду. З бо ку пра во о хо рон ця – це
аг ре сив ність, неба жан ня ви ко на ти за кон ні ви мо ги зат ри ма но го: пред ста ви тись, 
наз ва ти по са ду, пріз ви ще, вжи ван ня не нор ма тив ної лек си ки то що. Си ту а ції, які роз -
гля да ють ся як по ру шен ня прав зат ри ма но го, та кож ма ють пев ну при ро ду. Перш за
все та ким побудником є ус ві дом лен ня сторонами по ру шен ня сво їх прав. З бо ку 
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мо ло ді порушенням прав роз гля да єть ся вже сам факт зу пин ки (зат ри ман ня),
молодої людини представниками правоохоронних органів як пі доз рю ваної. Суб’єк -
тив ність при сут ня і в ставленні пра во о хо рон них ор га нів, які вва жа ють, що мо лодь
сприй має їх тіль ки з не га тив ної сто ро ни. От же на ха рак тер по даль шої по ве дін ки
впли вають сприй нят тя си ту а ції зат ри ман ня і очі ку ван ня нас лід ків та власний досвід
сторін.

Ціл ком зро зу мі ло, що ак тив ною сто ро ною вис ту па ють пра во о хо рон ці, які від по -
від но до за ко нів, пос та нов, по ло жень і по са до вих інс трук тій ма ють здій сню ва ти 
пра во о хо рон ну ді яль ність. Але як саме оці ню є дос від спіл ку ван ня з пра во хо рон ця -
ми су час на мо лодь? Для виз на чен ня підходів до роз крит тя ці єї проб ле ми бу ло 
про ве де но спеціальне дос лід жен ня – опи ту ван ня, ме то дом бе сі ди та застосування
при йо му “де мок ра тії із заплющеними оча ми”, в якому взяли участь 93 сту ден ти, 
що навчаються за різ ними спе ці аль нос тями ві ком від 17 до 23 ро ків.

Суть при йо му “де мок ра тії із заплющени ми оча ми” по ля гає в то му, що від по ві ді
на запи тан ня рес пон ден ти зак ри ва ють і своє ставлення “зго ден” виражають під нят -
тям ру ки.

Те ма тич не опи ту ван ня стосувалося та ких пи тань: Чи бу ли Ви в ро лі зу пи не них,
зат ри ма них; свід ка ми та ких ви пад ків; Вам роз по ві да ли зна йо мі?; Які си ту а ції Ви мо -
же те при га да ти?; Нас кіль ки враз ли ві Ви бу ли що до по ру шен ня чес ті та гід нос ті,
права на не до тор кан ність осо би? 

У про це сі опи ту ван ня за ме то дом “де мок ра тії із заплющеними оча ми” 13% 
виз на чи ли, що во ни без по се ред ньо бу ли зу пи не ними та зат ри ма ними; 29% бу ли
свід ка ми та ких ви пад ків; 51% чу ли про та кі ви пад ків зі слів близь ких та зна йо мих;
7% не від по ві ли на запи тан ня. Уточ нен ня про во ди лося ме то дом бе сі ди, у про це сі
якої виз на чалися най більш ха рак тер ні си ту а ції, які мо жуть при звес ти до кон флік ту:
без під став не прис та ван ня та про ве ден ня осо бис то го ог ля ду; зат ри ман ня внас лі док
від сут нос ті до ку мен тів, що зас від чу ють осо бу; зат ри ман ня за пі доз рою у сп’янін ні за
від сут нос ті оз нак; ви ко рис тан ня не нор ма тив ної лек си ки; втру чан ня в осо бис те жит -
тя на ву ли цях, в скве рах, в пар ках, дво рах, під’їз дах без від по від них на те під став.

Про тип рав ні дії спів ро біт ни ків пра во о хо рон них ор га нів у вик ла де них ви ще 
си ту а ці ях ква лі фі ку ють ся як пе ре ви щен ня служ бо вих пов но ва жень тіль ки в ра зі
пра во мір ної, не кон флік тної по ве дін ки не пов но літ ньо го. Як що ви ни кає сп ро тив, 
су пе реч ка, то та кі дії під пада ють під стат ті ді ю чо го за ко но давс тва в за леж нос ті від їх
суб’єктивної оцін ки відповідною сто ро ною.

На дум ку сту ден тів, та ка по ве дін ка є: про я ва ми то та лі та риз му, нас лід ком 
пе ре ви щен ням служ бо вих пов но ва жень; не дос ко на лос ті за ко но давс тва; не по ва ги до
осо бис тос ті; “пра во во го без за кон ня”; за гос трен ня пси хіч них ста нів; від сут нос ті 
на ви чок ви рі шу ва ти кон флік ти; від сут нос ті в обох сто рін кон флік ту дос ві ду то ле -
ран тної по ве дін ки у пра во вих си ту а ці ях то що. Ре зуль та ти опи ту ван ня заз на ча ють
на яв ність проб ле ми та по даль шої до ціль нос ті роз роб ки ці єї те ми.

Проб ле ма здій снен ня пра во по ру шень не пов но літ ні ми сьо год ні має більш гли -
бин ний ха рак тер, ніж у пе рі од до ін фор ма цій но го сус пільс тва, ко ли були роз роб ле ні
ос нов ні кон цеп ції де лін квен тнос ті. Ін фор ма цій не сус пільс тво ство ри ло но ві умо ви
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ус ві дом лен ня сво єї са мос ті не пов но літ ні ми. До таких умов слід віднести, передусім,
чин ни ки вір ту аль но го сприй нят тя вза є мо дії, що де монс тру ють комп’ютер ні іг ри. 
За леж нос ті вик ли ка ють ста ни, які ві док рем лю ють уяв не від ре аль но го, а от же від ді -
лю ють і від ре аль ної оцін ки си ту а ції. Ра зом з тим, зна чи мим чин ни ком за ли ша єть ся
ха рак тер ти по вої вза є мо дії з ре аль ним сві том. Нап рик лад, кон тро лю ю чий ха рак тер
ви хо ван ня ви яв ля єть ся в ши ро ко му ді а па зо ні си ту а цій: від со ці а лі зу ю чих до дес -
трук тив них. Від так кон флікт вис ту пає спо со бом розв’язан ня про ти річ у цін нос тях
[3]. Особ ли во яск ра во та кі кон флік ти де монс тру ють со ці аль ні гру пи, які вис ту а ють
ак то ра ми на пра во во му по лі. В ос но ві кон флік тів є не тіль ки різ ні уяв лен ня про цін -
нос ті, але й різ ні уяв лен ня про їх від сто ю ван ня. 

Мо же мо при пус ти ти, як що для мо ло до го по ко лін ня ка те го рія цін нос тей шир ша,
ніж іс ну ю че пра во ве та мо раль не по ле стар шо го по ко лін ня, тоді як для ор га нів 
охо ро ни по ряд ку во на вуж ча, ніж пра ва гро ма дян. З ін шого боку, об’єк тив ний ха рак -
тер зат ри ман ня ві доб ра жає суб’єк тив ну пот ре бу до мі ну ван ня та де монс тра цію 
вла ди з бо ку упов но ва же них осіб, які перебувають у по ло ні сте ре о ти пів що до 
влад них пов но ва жень. У пев но му сен сі не пов но літ ні ста ють мі ше ня ми! ці ля ми для
до сяг нен ня упев нен нос ті у ді є вос ті пра во вих норм, а дії пра во о хо рон них ор га нів
вис ту па ють мо ні то рин гом ставлен ня до вла ди. У прин ци пі кож на дер жа ва тією чи
ін шою мірою не мо же позбавитися від та ких спо кус.

Неп ри мирен ною сто ро ною, яка ба жає де монс тру ва ти вла ду, вис ту пає до рос лий,
стар ший, силь ні ший. Очі ку ван ня “со ці аль но слаб ких” на лаш то вує їх у жит тє вих
обс та ви нах очі ку ва ти на силь ниць кого ха рак теру вза є мо дії. По да ні ви ще дос лід жен -
ня, незва жа ю чи на їх пі лот ний ха рак тер, по ка зо во де монс труть не га тив не став лен ня
до са мої си ту а ції зат ри ман ня. Хо ча прак ти ка со ці аль но го кон тро лю за кри мі но ген -
ною сис ту а ці єю пе ред ба чає ви ко нан ня мі лі ці єю відповідних пра во о хо рон них 
фун кцій шляхом застосування пра ва на з’ясу ван ня, у тому числі – і зат ри ман ня 
не пов но літ ніх. Так, згід но з п. 2 ст. 11 “Пра ва мі лі ції” За ко ну Ук ра ї ни “Про мі лі цію”
пра во о хо рон цям на да єть ся пра во пе ре ві ря ти у гро ма дян у разі пі доз ри у вчи нен ні
пра во по ру шеннь до ку мен ти, які зас від чу ють їх ню осо бу, а та кож ін ші до ку мен ти, 
не об хід ні для з’ясу ван ня пи тан ня що до дот ри ман ня пра вил, наг ляд і кон троль за
якими пок ла де но на мі лі цію. Ад мі ніс тра тив на від по ві даль ність за пра во по ру шен ня,
пе ред ба че ні Ко дек сом Ук ра ї ни про ад мі ніс тра тив ні пра во по ру шен ня, нас тає, як що
ці по ру шен ня за сво їм ха рак те ром не тяг нуть за со бою, від по від но до за ко ну, кри мі -
наль ної від по ві даль нос ті. Та кож тре ба зна ти, що як що осо ба на мо мент вчи нен ня 
ад мі ніс тра тив но го пра во по ру шен ня має вік від 16 до 18 ро ків, то згід но зі ст. 12 Ко -
дек су Ук ра ї ни про ад мі ніс тра тив ні пра во по ру шен ня, во на мо же бу ти при тяг ну та до
особ ли во го ви ду ад мі ніс тра тив ної від по ві даль нос ті: пуб ліч но або в ін шій фор мі поп -
ро си ти ви ба чен ня в по тер пі ло го; бу ти пе ре да ною під наг ляд бать кам або осо бам, які
їх за мі ню ють, пе да го гіч но му або тру до во му ко лек ти ву, а та кож ок ре мим гро ма дя нам
то що [3].

Ад мі ніс тра тив не зат ри ман ня, згід но зі ст. 260 Ко дек су Ук ра ї ни про ад мі ніс тра -
тив ні пра во по ру шен ня, здій сню єть ся для при пи нен ня ад мі ніс тра тив них пра во по ру -
шень, ко ли ви чер па но ін ші за хо ди впли ву. 
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Як що мо ло да лю ди на зат ри ма на за оче вид не по ру шен ня, то при роз гля ді спра ви
в ад мі ніс тра тив но му про це сі важ ли ве міс це ві діг ра ють до ка зи. До ка за ми у спра вах
про ад мі ніс тра тив ні пра во по ру шен ня є будь! я кі фак тич ні да ні, на ос но ві яких вста -
нов лю єть ся на яв ність чи від сут ність ад мі ніс тра тив но го пра во по ру шен ня, вин ність
осо би в йо го вчи нен ні та ін ші обс та ви ни, що ма ють зна чен ня для пра виль но го 
ви рі шен ня спра ви. У пе ре важ ній біль шос ті до ка зи опи су ють ся у про то ко лі про ад мі -
ніс тра тив не пра во по ру шен ня, а та кож ін ших до ку мен тах. Згід но зі ст. 256 Ко дек су
Ук ра ї ни про ад мі ніс тра тив ні пра во по ру шен ня у про то ко лі про ад мі ніс тра тив не пра -
во по ру шен ня заз на ча ють ся: да та і міс це йо го скла ден ня, по са да, пріз ви ще, ім’я, 
по бать ко ві осо би, яка скла ла про то кол; ві до мос ті про осо бу по руш ни ка; міс це, час
вчи нен ня і суть ад мі ніс тра тив но го пра во по ру шен ня; нор ма тив ний акт, який пе ред -
ба чає від по ві даль ність за да не пра во по ру шен ня; пріз ви ща, ад ре си свід ків і по тер пі -
лих, як що во ни є; по яс нен ня по руш ни ка; ін ші ві до мос ті, не об хід ні для ви рі шен ня
спра ви. Про то кол під пи су єть ся по са до вою осо бою, яка йо го скла ла, і зат ри ма ним.
Як що пра во по ру шен ням за по ді я но ма те рі аль ну шко ду, про це та кож заз на ча єть ся в
про то ко лі. У ра зі від мови осо би, яка вчи ни ла пра во по ру шен ня, від під пи сан ня про -
то ко лу, у ньо му ро бить ся за пис про це. Осо ба, яка вчи ни ла пра во по ру шен ня, 
має пра во по да ти по яс нен ня і за у ва жен ня що до зміс ту про то ко лу, які до да ють ся до
про то ко лу, а та кож вик лас ти мо ти ви сво єї від мови від йо го під пи сан ня. При скла -
ден ні про то ко лу по руш ни ко ві роз’яс ню ють ся йо го пра ва і обов’яз ки, пе ред ба че ні 
ст. 268 Ко дек су Ук ра ї ни про ад мі ніс тра тив ні пра во по ру шен ня, про що ро бить ся від -
міт ка в про то ко лі.

На на шу дум ку, плід ним нап рям ком дос лід жен ня у цій га лу зі є роз гляд обох 
сто рін з по зи цій гро ма дян ськос ті. Гро ма дян ськість це те, що об’єд нує ці гру пи. 
З по зи цій гро ма дян ських цін нос тей кон флік тність си ту а цій со ці аль но го кон тро лю
обу мов ле на склад но ща ми ста нов лен ня су час но го су пільс тва, процес де мок ра ти за ції
яко го від бу ва єть ся у кон флік ті з то та лі тар ни ми мо де ля ми в різ но ма ніт них сфе рах
со ці аль но го жит тя [4]. 

З ме тою по пе ред жен ня пог либ лен ня проб ле ми між на род не спів то ва рис тво в
осо бі ООН виз на чи ло в ряді документів прин ци пи і пра ви ла від сто ю ван ня прав 
не пов но літ ньо го в різ них обс та ви нах жит тє ді яль нос ті. Зок ре ма, Дек ла ра ція прав
ди ти ни, Кон вен ція про пра ва ди ти ни, Всес віт ня дек ла ра ція про за без пе чен ня ви жи -
ван ня, за хис ту і роз вит ку ді тей, Мі ні маль ні стан дар ти, які сто су ють ся здій снен ня
пра во суд дя що до не пов но літ ніх (Пе кін ські пра ви ла), застерігають, що не пов но літ ні
мо жуть бу ти об’єк том злов жи вань вла ди. У зв’язку із цим, – нап рик лад, згід но з 
п. 10.1 Пе кін ських пра вил виз на че на нор ма: у разі зат рим ання не пов но літ ньо го йо -
го бать ки або осо би, що йо го опі ка ють, ставлять ся до ві до ма про зат римання 
в як омо га найко рот ші стро ки. Згід но з п. 10.2 суд дя або ін ша ком пе тен тна по са до ва
осо ба по вин на не гай но роз гля ну ти пи тан ня про звіль нен ня. Пункт 10.3 ви ма гає 
по ва жа ти пра во вий ста тус не пов но літ ньо го, спри я ти йо го бла го по луч чю та уникати
заподіяння шко ди. Це обу мов ле но і низ кою інших між на род них до ку мен тів, де пе -
ред ба че ні си ту а ції, у яких мо жуть бу ти по ру ше ні пра ва лю ди ни. На за без пе чен ня
цих прав на ці ле ні Мі ні маль ні стан дар тні пра ви ла Ор га ні за ції Об’єд на них На цій, 
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які сто су ють ся здій снен ня пра во суд дя що до не пов но літ ніх. Від по від но до них у 
роз д. І (ст. 22) заз на че но:

а) не пов но літ нім є ди ти на або мо ло да лю ди на, які в ме жах іс ну ю чої пра во вої
сис те ми мо жуть бу ти при тяг не ні за пра во по ру шен ня до від по ві даль нос ті в та кій
фор мі, яка від мін на від фор ми від по ві даль нос ті, що зас то со ву єть ся до до рос ло го;

б) пра во по ру шен ням є будь! я кий вчи нок (дія або без ді яль ність) від по від но до
за ко ну в ме жах іс ну ю чої пра во вої сис те ми;

в) не пов но літ нім пра во по руш ни ком є ди ти на або мо ло да лю ди на, яка пі доз рю -
єть ся в ско єн ні пра во по ру шен ня або, як вста нов ле но, здій сни ла йо го. Пра во о хо рон -
цям за бо ро ня єть ся в будь! я кій фор мі вда ва тись до на си ля що до не пов но но літ ніх; 
мі лі ція не має пра ва ста ви ти пи тан ня та ви ма га ти від не пов но літ ньо го від по ві ді без
при сут нос ті йо го за кон них пред став ни ків: бать ків, осіб, які їх за мі ня ють, а у ви пад -
ках, виз на че них за ко ном, та кож і фа хів ців (ад во кат, пе да гог, лі кар, со ці аль ний 
пра ців ник); не пов но літ ньо го ма ють пра во зат ри ма ти тіль ки на три го ди ни для з’ясу -
ван ня йо го осо би (від лік ча су по чи на єть ся з мо мен ту скла дан ня про то ко лу про 
ад мі ніс тра тив не зат ри ман ня; зат ри ма ний має пра во на озна йомлення із зміс том 
про то ко лу та вне сен ня сво їх за у ва жень до ньо го; не пов но літ ньо го не ма ють пра ва
три ма ти в ка ме рі по пе ред ньо го зат ри ман ня (КПЗ) ра зом з до рос ли ми; зат ри ма ний
має пра во на ме дич ну до по мо гу, як що во на не об хід на.

Для по пе ред жен ня кон флік тів, крім знання сво їх гро ма дян ських прав, важ ли во
вмі ти їх пев ним чи ном від сто ю ва ти. Су куп ність по ве дін ко вих рис, що за без пе чу ють
по пе ред жен ня кон флік тів, умо ви по зи тив но го йо го розв’язан ня, а в ці ло му орі єн ту -
ван ня в склад них со ці аль них си ту а ці ях, пов’язу ють з по нят тям ас ер тив нос ті. 
Під асер тив ніс тю (від англ. аs sert – від сто ю ва ти свої пра ва; за хи ща ти; ут вер джу ва -
ти) ро зу мі ють знан ня про свої пра ва та особ ли вий стиль спіл ку ван ня, по ве дін ки 
що до їх від сто ю ван ня. У за галь но му во на оз на чає прий нят тя від по ві даль нос ті за
своє жит тя, по чут тя, вчин ки [2]. При цьо му, асер тив на по ве дін ка є ві доб ра жен ням
су куп ної цін нос ті прав, які ба зу ють ся на ді є вих знан нях, що мо же бу ти виз на че но в
по нят тях со ці аль ної та пра во вої ком пе тен ції та ком пе тен тнос ті в кон крет них си ту а -
ці ях розв’язан ня проб ле ми. В су куп нос ті оз нак в ній зак ла де ні ідеї гро ма дян ської
ком пе тен ції [5].

Ко ли в си ту а ції зат ри ман ня не пов но літ ній де монс трує свою ком пе тен тність, 
він ус ві дом лює своє пра во на роз’яс нен ня сво їх прав пра ців ни ком мі лі ції, він має 
ви ма га ти по яс нен ня, за що зат ри ма ний. Він мо же ви ма га ти по ві до ми ти про зат ри -
ман ня бать кам або осо бам, що їх за мі ню ють. Він має мож ли вість за хи ща ти се бе та
ко рис ту ва ти ся до по мо гою за хис ни ка; згод жу ва тись на до пит тіль ки в при сут нос ті
за кон них пред став ни ків; не да ва ти по ка зан ня про ти се бе то що.

Кон флік тна вза є мо дія не рід ко пов’яза на також з різ ни цею сприй нят тя си ту а ції,
особ ли вос тя ми сфе ри емо цій та нез нан ням або роз біж нос тя ми у трак ту ван ні 
обо піль них прав та обов’яз ків [1]. Си ту а ція зат ри ман ня за гос трює пси хіч ні ста ни
обох сто рін. Кон флікт мо же бу ти пог либ ле но тим, що, як пра ви ло, пра во о хо рон ці,
ви су ва ють ви мо ги у влад ній, ін ко ли бру таль ній фор мі. При цьо му, як що від по відь на
та ку аг ре сив ність пря мо про во кує кон фл ікт, то на ма ган ня пред ста ви ти по дію че рез
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“ак тор ськість” мо же вик ли ка ти роз дра ту ван ня та за да ти по даль ший тон спіл ку ван -
ню. Як що зат ри ма ний виг ля дає пе ре ля ка но, при ре че но, ви яв ляє па сив ність, то це 
та кож мо же на лаш то ву ва ти на аг ре сію, ос кіль ки пси хо ло гіч на слаб кість і при ре че -
ність мо же вик ли ка ти в де я ких пра во о хо рон ців спо ку су при му си ти не пов но літ ньо -
го до са мо о бмови. Обов’яз ком пра во о хо рон ців під час за ти ман ня лю ди ни є 
пред став ле ня (ім’я, зван ня, по са да); по яс нен ня ме ти зат ри ман ня; дотриман ня прав
зат ри ма но го.

Під час зат ри ман ня можуть ви ни кати ін ци ден ти, обу мов ле ні особ ли ви ми обс та -
ви на ми. Нап рик лад, як що спів ро біт ни к мі лі ції пе ре бу ва є в ста ні ал ко голь но го
сп’янін ня або аг ре сії. У та ко му ра зі не пов но літ нім слід дот ри му ва тись та ких 
ре ко мен да цій:

– вес ти се бя під крес ле но чем но, не да ва ти жод ної під ста ви для про во ку ван ня;
чіт ко да ва ти від по ві ді та ставити запи тан ня;

– не всту па ти у суперечку, не на лаш то ву ва ти йо го про ти се бе;
– не на ма гись на да ва ти не ві рну ін фор ма цію, при ду му ва ти по дії, по ві дом ля ти

про те, у чо му не впев не ні;
– не су пе ре чи ти, але ні я ким чи ном не під да ва ти ся не за кон ним ви мо гам;
– по пе ре ди ти про свій ста тус: не пов но літ ній, ма є те ін ва лід ність, хво ро бу сер ця,

аст му або ін шу хво ро бу, яка мо же за гос три тись;
– під ко ри ти ся, але попередити, що незаконні дії будуть оскаржені; 
– ні в якому разі не на ма гай тися втек ти, вир ва ти ся, а тим біль ше заподіяти 

шко ду пра во хо рон цю. 
Згід но зі ст. 12 За ко ну Ук ра ї ну “Про мі лі цію” пра во о хо рон ці не ма ють пра ва зас -

то со ву ва ти фі зич ну си лу, вог не паль ну зброю чи спе ці аль ні за со би (гу мо ві кий ки,
сльо зо гін ний газ, на руч ни ки) тіль ки до жі нок з оз на ка ми ва гіт нос ті, осіб 
по хи ло го ві ку або з ви ра же ни ми оз на ка ми ін ва лід нос ті та ма ло літ ніх, крім ви пад ків
вчи нен ня ни ми гру по во го на па ду, що заг ро жує жит тю і здо ров’ю лю дей, пра ців ни -
кам мі лі ції. Але зас то су ван ня жорс тких дій що до не пов но літ ньо го при спро бі до 
вте чі мо же бу ти по яс не но пра ців ни ка ми мі лі ції “нез нан ням”, що ма ли спра ву з не -
пов но літ нім. Дії не пов но літ ньо го мо жуть бу ти кла си фі ко ва ні як сп ро ти в мі лі ції і
під па сти під оз на ку зло чи ну.

У разі впев ннос ті у відсутності провини зат ри ман ний не пов но літ ній ви яв лен -
ням асер тив ної по ве дін ки мо же з біль шою ві ро гід ніс тю очі ку вав ти по зи тив ного 
під кріп лен ня у формі пра во мір ної по ве дін ки у відповідь. Асер тив на по ве дін ка дає
мож ли вість по пе ре ди ти виникнення кон флік ту, ут вер ди ти здат ність обох сто рін
про де монс тру ва ти розуміння своїх пра в і обов’яз ків від по від но до пра во вих та 
мо раль них норм гро ма дян сько го сус пільс тва. Мо дель ком пе тен тної по ве дін ки
сторін у ра зі зат ри ман ня не пов но літ ніх пра во о хо рон ни ми ор га на ми ба зу єть ся на
таких складових:
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Зро зу мі ло, пред став ле на мо дель тіль ки іл люс трує ба жа ний по тен ці ал по зи тив -
ної вза є мо дії. Але фор му ван ня асер тив ної по ве дін ки в обох сто рін є завданням 
гро ма дян ської ос ві ти та ви хо ван ня у сфе рі під го тов ки не пов но літ ньо го до жит тя і
нав чан ня пра во о хо рон ців про фе сій но му ви ко нан ню гро ма дян ських та фа хо вих
обов’язків. 

Утім, оче вид на ак ту аль ність ці єї проб ле ми ро бить особ ли во зна чи ми ми дос лід -
жен ня в га лу зі гро ма дянсь кої ком пе тен тнос ті від сто ю ван ня прав при вза є мо дії 
гро ма дян з пра во о хо рон ни ми ор га на ми. Зап ро по но ва на мо дель ас сер тив ної по ве дін -
ки, роз роб ка та нап ра цю ван ня ма те рі а лу в га лу зі юве наль но го за ко но давс тва, 
прак тич них ре ко мен да цій в пра во о хо рон ній сфе рі на прин ци пах гро ма дян ських
прав має пер спек ти ви в по даль ших дос лід жен нях.
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