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особу або таких, що підтверджують відповідне право осо-
би. Відповідно до положень Закону України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що під-
тверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VІ [4]. Поліцей-
ський наділений правом вимагати у особи відповідні доку-
менти у наступних випадках якщо: особа володіє зовніш-
німи ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка 
перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи; особа 
перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом 
або в місці здійснення спеціального поліцейського контро-
лю; існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або 
має намір вчинити правопорушення. Окремо хотілось би 
зупинитися на останньому випадку. 

Закон у межах окремого випадку описує підстави для 
застосування перевірки документів особи як такі, що ма-
ють бути достатніми для того аби вважати, що певна особа 
вчинила або має намір вчинити правопорушення. 

Необхідно погодитись з В. О. Іванцовим, який наголо-
шує на тому, що «у законі не вказується, яка саме сукуп-
ність підстав може бути визнана достатньою для перевірки 
документів особи. Передусім законодавець у конструкції 
частини статті, що коментується, вживає словосполучення 
в множині – «… існує достатньо підстав вважати …», а зна-
чить, мова повинна йти не про одиничні підстави (повід-
омлення, відомості, докази), а про їх сукупність» [5, с. 134]. 
Також визначення достатності підстав для перевірки до-
кументів пов’язано з їх оцінкою з точки зору достатності та 
залежить від внутрішнього переконання поліцейського.  

До переліку «достатніх підстав», що вказують на те, що 
особа вчинила або має намір вчинити правопорушення 
необхідно віднести: 1) наявність інформації, яку надано у 
встановленому порядку до поліції (поліцейському) у формі 
звернення (повідомлення); 2) наявність інформація, яка є 
результатом об’єктивної оцінки поліцейським слідів на осо-
бі, речі, транспортному засобі; 3) застання поліцейським 
особи при вчиненні правопорушення; 4) самостійне вияв-
лення поліцейським ознак правопорушення при законній 
реалізації інших поліцейських заходів; 5) наявність факти-
чних даних, отриманих внаслідок реалізації оперативно-
розшукових заходів [6, с. 71]. 
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Отже, достатньою уявляється певна сукупність підстав, 
яка при її оцінці приводить поліцейського до єдиного ви-
сновку – про необхідність перевірки документів особи. 
Звичайно, не можна вимагати від поліцейського отриман-
ня таких підстав для перевірки документів особи, які з 
достовірністю будуть установлювати можливість досягнен-
ня її мети, достатнім є високий ступінь достовірності. 
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