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АНОТАЦІЯ 
Козоріз О.О. Організація та діяльність поліції на західноукраїнських 

землях у складі Республіки Польща (1921-1939). – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень». – Львівський національний університет імені Івана Франка 

Міністерства освіти і науки України, Львів, 2018. 

У дисертації на підставі аналізу нормативно-правових актів, чинних на 

західноукраїнських землях у досліджуваний період, наукової літератури, 

архівних документів та інших писемних джерел комплексно досліджено 

правові основи організації та діяльності польської державної поліції на 

західноукраїнських землях у складі Республіки Польщі (1921–1939 рр.). 

Проведено аналіз історіографічного матеріалу за темою дослідження 

з’ясовано особливості розробки означеної проблематики. Здійснено 

класифікацію масиву історіографічної літератури за проблемно-хронологічним 

критерієм на вісім періодів. Характеризується джерельна база дослідження, яка 

включає нормативно-правові акти, опубліковані матеріали та неопубліковані 

документи із архівних зібрань.  

Визначено особливості правового становища західноукраїнських земель 

у складі Республіки Польща у досліджуваний період. Встановлено, що після 

остаточного захоплення західноукраїнських земель Республікою Польща на 

підставі рішення Ради послів держав Антанти від 14 березня 1923 р. остання, 

нехтуючи нормами міжнародного права, проводила на окупованих територіях 

політику насильницької асиміляції шляхом придушення політичного, 

громадського, економічного, культурного та релігійного життя українців. 

Встановлені політико-правові передумови виникнення, становлення та 

розвитку інституту поліції на західноукраїнських землях. З’ясовано, що 

розвиток системи поліційних органів в Галичині і на Волині проходив у два 

етапи. Перший етап охоплює 1918–1921 рр. Характеризується формуванням 
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перших локальних польських поліцейських структур в Галичині і на Волині, 

уніфікацією їх у нову єдину для всієї Республіки Польща правоохоронну 

систему на підставі закону «Про державну поліцію» від 24 липня 1919 р. 

Зазначено, що перший період завершується початком 1921 р., офіційним 

заснуванням ХІІІ Волинського округу поліції. Другий етап охоплює 1921–1939 

рр. З’ясовано, що зазначений період характеризується змінами в структурній 

організації поліції та перетворення її на мілітаризований правоохоронний 

державний орган.  

Проведений аналіз законодавчої бази діяльності польської поліції 

свідчить, що така перебувала у прямій залежності від політичної ситуації в ІІ 

Речі Посполитій. Досліджено, що після конституційного перевороту 1926 р. 

відбулось значне розширення компетенції поліції. Зазначено, що правове 

регулювання діяльності поліції здійснювалось розпорядженнями, наказами, 

інструкціями вищих органів влади. На місцевому рівні нормативно-правову 

базу становили накази окружного коменданта поліції, відповідні 

розпорядження воєводи, старости. З’ясовано, що основними нормативно-

правовими актами, які здійснювали правове регулювання діяльності поліції 

були закон «Про державну поліцію» від 24 липня 1919 року, розпорядження 

«Про державну поліцію» від 6 березня 1928 р., з юридичною силою закону. 

Крім цього поведінку працівників поліції на роботі та поза нею регламентувала 

Тимчасова інструкція для державної поліції, яка не була нормативним актом, а 

виконувала роль етичного кодексу поведінки.  

Розглянуто місце та роль поліції у системі державних органів 

Республіки Польща. Визначено, що поліційні органи були інтегровані до ланки 

виконавчої влади, підпорядковувались міністерству внутрішніх справ, 

виконавчій владі на місцях – воєводі, старості відповідно до територіальної 

організації держави. Стосовно виконання повноважень в кримінальному 

процесі польська державна поліція виконувала вказівки суддів, прокурорів. 

Встановлено, що у зв’язку з покладенням на поліцію функцій непритаманних 

правоохоронним органам, розпорядженням «Про державну поліцію» від 6 
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березня 1928 р. вона була виведена із підпорядкування органів місцевого 

самоврядування, останні могли звертались до поліції лише за посередництвом 

органів державної адміністрації.  

Здійснено класифікацію польської державної поліції за двома 

критеріями. Відповідно за напрямами діяльності та виконуваними функціями 

польська поліція класифікована на загальну, кримінальну та політичну 

(таємну). Зазначено, що загальна поліція займалась охороною громадського 

спокою та безпеки. Кримінальна – запобіганням та розкриттям злочинів у 

межах повноважень, визначених кримінально-процесуальним законодавством. 

Політична (таємна) поліція займалась боротьбою з комуністичним, українським 

національно-визвольним, сіоністським та іншими рухами. Після ліквідації у 

1926 р. цього підрозділу поліції її повноваження перебрали на себе загальна та 

кримінальна поліція. З’ясовано, що територіальна організація поліції 

відповідала адміністративно-територіальному поділу держави та складалась з 

окружного (пізніше воєводського) командування поліції;  повітового 

командування; комісаріатів (розташовувались у великих містах або в кварталах 

великих міст); дільниць (розташовувались на території гмін). 

Розглянуті основні функції та завдання польської державної поліції. 

Визначено, що основними з них були підтримання безпеки, спокою і 

громадського порядку, допомога суду і прокуратурі. З’ясовано, що поліція не 

гарантувала законність та правопорядок в державі оскільки функціонувала у 

тих формах і межах, які необхідні були для підтримання антидемократичного 

державно-правового режиму Республіки Польща.  

Визначені вимоги до кандидатів на службу в поліційні органи. При 

цьому зауважено, що при формуванні польської поліції на західноукраїнських 

землях існувала дискримінація українського населення. Проаналізовано 

правове становища працівників поліції у Республіці Польща. Акцентується 

увага на тому, що не зважаючи на те, що законодавством Республіки Польща 

встановлені численні права та гарантії їх діяльності, на практиці поліцейські 

стикались з серйозними проблемами, пов’язаними з матеріально-технічним та 
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фінансовим забезпеченням, спричиненими економічною кризою в країні, що 

звичайно істотно знижувало ефективність їх роботи, призводило до браку 

професійних кадрів та корупції з боку працівників поліції.  

Встановлено, що основним завданням політичної (таємної) поліції була 

боротьба з українським національним та комуністичним рухами. На підставі 

аналізу форм та методів роботи поліції у цьому напрямку, встановленні 

численні порушення польського та міжнародного права. Відзначено, що при 

розслідуванні злочинів, вчинених національними меншинами, застосовувались 

масові фальсифікації доказів, підкупи, а зізнання отримувались від 

обвинувачених за допомогою побиття, катувань і тортур. 

З’ясовано, що правове регулювання діяльності польської державної  

поліції у кримінальному процесі до прийняття польського кримінально-

процесуального кодексу 1928 р. у Східній Галичині здійснювалось 

кримінально-процесуальним кодексом Австрії 1873 р., а на Західній Волині – 

Судовими статутами Російської імперії 1864 р. Відзначено позитивний досвід 

правового регулювання кримінально-процесуальних відносин кримінально-

процесуальним кодексом Австрії 1873 р., оскільки поліція під час 

розслідування злочинів виконувала лише допоміжні другорядні функції і 

перебувала під жорстким контролем прокуратури. Встановлено, що польський 

кримінально-процесуальний кодекс був схвалений парламентом, підписаний 

Президентом Польщі і став чинним 1 липня 1929 р.  Прийшли до висновку, що 

міністерські інструкції та накази, а також новелізації кодексу у 1932 р. та 1938 

р. значно розширили повноваження поліції у кримінальному процесі, остання 

перебрала на себе ряд функцій прокуратури та на рівні з нею виконувала 

повноваження під час дізнання.  

В умовах реформування правоохоронних органів України 

запропоновано звернути увагу на досвід щодо професійного відбору кадрів, 

проходження навчання та перекваліфікації працівників поліції, порядок 

притягнення працівників поліції до дисциплінарної відповідальності. 
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АNNOTATION 

Kozoriz O.O. Organization and activity of the police in the Western Ukrainian 

lands of the Republic of Poland (1921-1939). - Qualifying research paper submitted 

as a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, speciality 12.00.01 "Theory and 

History of State and Law; history of political and legal studies". - Ivan Franko 

National University of Lviv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 

2018. 

In the dissertation, legal foundations of the organization and activities of the 

police in the Western Ukrainian lands in the Republic of Poland (1921-1939) are 

comprehensively researched on the basis of the legal and regulatory acts, scientific 

literature and other written sources analysis. 

The paper presents the analysis of the historiographical data related to the 

subject of research and reveals the distinctive features of the development of the 

identified issues. Additionally, it offers a classification of an array of 

historiographical references into eight periods according to a problem-chronological 

criterion. It characterizes the corpus of the study, which includes regulatory acts, 

published materials and unpublished documents from archival collections. 

The paper determines the peculiarities of the legal status of the Western 

Ukrainian lands in the Republic of Poland over the period in question. It has been 

determined that after the final seizure of the Western Ukrainian lands by the Republic 

of Poland on the basis of the decision of the Council of Ambassadors of the Entente 

States of March 14, 1923, the latter, disregarding the norms of international law, 

pursued the policy of forced assimilation in the occupied territories by suppressing 

the political, social, economic, cultural, and religious life of Ukrainians. 
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The paper follows political and legal preconditions for the rise, formation, and 

development of the institution of police in Western Ukraine. It has been pinpointed 

that the development of the system of police authorities in Galicia and in Volhynia 

took place in two stages. The first stage covers the years 1918-1921. It is 

characterized by the formation of the first local Polish police structures in Galicia and 

Volhynia, their unification into a new law enforcement system common for the 

Republic of Poland, which was based on the law "On State Police" as of July 24, 

1919. It is noted that the first period ends at the beginning of 1921 when the 

thirteenth Volhynia district police unit was officially formed. The second stage 

covers the years 1921-1939. This period is characterized by changes in the structural 

organization of the police and its transformation into a militarized law enforcement 

state body. 

The analysis of the legal basis of the Polish police activity shows that it was 

directly dependent on the political situation in the Second Polish Republic. It appears 

that after the 1926 constitutional coup, a significant expansion of police competence 

took place. It is noted that the legal regulation of police activities was performed by 

orders, directions, and instructions of the senior authorities. At the local level, the 

regulatory framework was formed by the orders of the district police commander, the 

corresponding orders of the voivode and the starosta. It is shown that the basic legal 

acts that performed the legal regulation of the police activities were the Law "On 

State Police" of July 24, 1919, and the Order "On State Police" of March 6, 1928, 

which had the legal force of a law. In addition, the behaviour of police officers on 

and off duty was regulated by the Provisional Instruction for the State Police, which 

was not a normative act as such but served as an ethical code of conduct. 

The place and role of the police in the system of state bodies of the Republic 

of Poland are considered. It has been determined that the police were integrated into 

the executive branch and subordinated to the Ministry of Internal Affairs and to the 

executive power locally, namely to the voivode and the starosta according to the 

territorial organization of the state. Regarding the execution of powers in criminal 

procedures, the Polish state police executed instructions from judges and prosecutors. 
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It has been determined that due to the imposition of functions not inherent to law 

enforcement agencies on the police by the order "On State Police" of March 6, 1928, 

they were no longer subordinate to the local self-government bodies; the latter could 

only apply to the police through the state administration bodies. 

The classification of the Polish state police is performed according to two 

criteria. According to the directions of activity and functions performed, the Polish 

police is classified into general, criminal, and political (secret). It should be noted that 

the general police were engaged in the protection of public peace and security. 

Criminal one was responsible for the prevention and disclosure of crimes within the 

powers determined by the criminal procedural law. The political (secret) police were 

engaged in the struggle against the communist, Ukrainian national liberation, Zionist 

and other movements. After the liquidation of the police division in 1926, its 

authority was transferred to the general and criminal police. It has been clarified that 

the territorial police organization corresponded to the administrative-territorial 

division of the state and consisted of the district (later Voivodship) police command; 

county command; Commissariat (located in large cities or in quarters of large cities); 

districts (located in the territory of the gminas). 

The main functions and tasks of the Polish State Police are considered. It has 

been determined that the main ones included maintaining security, peace and public 

order, assistance to the court and prosecutor’s office. It has been clarified that the 

police did not guarantee legality, law, and order in the state since it functioned in the 

forms and limits that were necessary to maintain the anti-democratic state legal 

regime of the Republic of Poland. 

The paper identifies the requirements for candidates applying for the service 

in police authorities. It is noted that during the formation of the Polish police in the 

Western Ukrainian lands, there was discrimination against the Ukrainian population. 

The legal status of police officers in the Republic of Poland has been analysed. 

Attention is drawn to the issue that despite the fact that the legislation of the Republic 

of Poland established numerous rights and guarantees of their activities, in practice 

the police faced serious problems related to material and technical support and 
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financial security caused by the economic crisis in the country, which significantly 

reduced the effectiveness of their work and led to a lack of professional staff and 

corruption on the part of police officers. 

It has been determined that the main task of the political (secret) police was 

the struggle with the Ukrainian national and communist movements. Based on the 

analysis of the forms and methods of police work in this direction, numerous 

violations of Polish and international law have been traced. 

It has been clarified that the legal regulation of the activities of the Polish 

state police in the criminal procedure prior to the adoption of the Polish Code of 

Criminal Procedure of 1928 in Eastern Galicia was performed by the Austrian 

Criminal Procedure Code of 1873, and in the Western Volhynia by the Charters of 

the Russian Empire of 1864. The paper traces the positive experience of the legal 

regulation of criminal procedure relations with the Austrian Code of Criminal 

Procedure of 1873, as the police performed only subsidiary secondary functions 

during the investigation of crimes and were under the strict control of the 

prosecutor’s office. It has been established that the Polish Code of Criminal 

Procedure was approved by the Parliament, signed by the President of Poland and 

came into force on July 1, 1929. It has been concluded that ministerial instructions 

and orders, as well as the modernization of the Code in 1932 and 1938, considerably 

expanded the powers of the police in the criminal procedure and the latter took over a 

number of functions of the prosecutor’s office. 

In the context of reforming the law enforcement bodies of Ukraine, it is 

suggested to draw attention to the experience of professional recruitment, training 

and re-training of police officers, as well as the procedure for bringing police officers 

to disciplinary responsibility. 

Keywords: Polish police, political police, criminal police, investigative 

actions, regulations, inquiry, criminal procedure code. 
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ВСТУП 

Актуальність теми: Розвиток сучасної української правничої науки 

зумовлює підвищення інтересу до проблематики розвитку державних традицій 

на українських землях. Політичні, економічні та соціальні перетворення, які 

відбуваються сьогодні в Україні, актуалізують звернення до національного та 

світового досвіду державотворення та правотворення. Концепції, стратегія і 

тактика правових реформ сучасної Української держави повинні базуватися на 

об’єктивному науковому переосмисленні її пройденого в минулому 

державотворчого процесу. Зокрема, впродовж останніх років зростає інтерес до 

історії державно-правових інститутів Польщі – стратегічного партнера України, 

з якою ми маємо тисячолітню історію, сповнену як співпраці та 

взаємодопомоги, так і конкуренції та протистоянь. Часто різняться й оцінки 

історичних подій в Україні та Республіці Польща. Формування та стабільність 

українсько-польських відносин неможливі без вивчення їх історичних 

закономірностей, що потребують глибокого наукового аналізу та формування 

відповідних висновків. 

Разом з тим значний інтерес викликає історія реформування 

правоохоронних органів України, зокрема поліції. У цьому аспекті цінний 

досвід може надати дослідження організації та діяльності поліції на 

західноукраїнських землях у складі Республіки Польща в період з 1921 до 1939 

рр. Доцільність розробки цієї теми продиктована низкою причин. Зокрема, у 

контексті сучасних практичних державотворчих завдань набуває виняткового 

значення й актуальності розкриття антидемократичного державно-правового 

режиму Республіки Польщі 1921-1939рр., застосованих форм і методів 

управління на окупованих західноукраїнських землях та надання всебічно 

об’єктивної оцінки діяльності польської поліції у зв’язку з цим. Крім цього, в 

інтересах сучасної історико-правової науки  важливо встановити структурну 

організацію польської поліції на західноукраїнських землях в складі Республіки 

Польща, виокремити функції поліції та покладені на неї повноваження, 

визначити нормативно-правове регулювання її організації та діяльності. 
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Варто наголосити на тому, що оцінка практики діяльності польської 

державної поліції у зазначений період не може бути однозначною, адже поруч з 

безумовно реакційними фактами згаданий досвід був для того часу відносно 

новим, тому містить цікаві аспекти, які можуть бути враховані для 

реформування сучасної поліції в Україні. Водночас науковий принцип 

об’єктивності вимагає збалансованого дослідження як негативних, так і 

позитивних сторін формування та функціонування польської державної поліції 

на західноукраїнських землях в складі Республіки Польща.  

Важливість теми дисертації визначається в тому числі недостатністю 

наукових досліджень із згаданої проблематики. Поточний стан історіографії 

теми характеризується тим, що деякі питання організації та діяльності поліції 

на західноукраїнських землях у складі Республіки Польща у зазначений період 

проаналізовано здебільшого у контексті інших самостійних наукових проблем. 

Хронологічно дослідження обмежено періодом перебування 

західноукраїнських земель (Східна Галичина та Західна Волинь) у складі 

Республіки Польщі. 

Джерельна база дослідження заснована на архівних документах та 

матеріалах, що зберігаються у фондах Центрального державного історичного 

архіву України у м. Львові; Державного архіву Львівської області; Державного 

архіву Волинської області; Державного архіву Рівненської області. 

Проаналізовано нормативно-правові акти, які діяли у досліджуваний період, 

матеріали, які опубліковані у періодичних та статистичних виданнях, наукові 

праці, періодичні праці та інші історичні документи.  

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснювалося в межах науково-дослідної теми 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 

«Характерні риси розвитку державності, права та політико-правової думки в 

Україні та зарубіжних країнах» (номер державної реєстрації 01112U003267). 
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Метою дослідження є поглиблення історико-правових знань про 

створення, становлення і розвиток поліції на західноукраїнських землях у 

складі Республіки Польща (1921–1939), а також про особливості діяльності 

поліції, її місце та роль у цьому регіоні. 

Відповідно до поставленої мети дослідження спрямоване на вирішення 

таких завдань:  

- охарактеризувати політико-правові передумови виникнення, 

становлення та розвитку інституту поліції на західноукраїнських землях у 

складі Республіки Польща (1921–1939 рр.); 

- з’ясувати основні періоди становлення і розвитку поліційної системи 

Республіки Польщі на західноукраїнських землях та визначити їх межі; 

- проаналізувати становлення єдиної загальнодержавної нормативно-

правової бази з питань організації та діяльності польської державної поліції у 

міжвоєнний період;  

- визначити місце та роль поліції на західноукраїнських землях у системі  

державних органів Республіки Польща (1921–1939 рр.); 

- встановити особливості структурної організації поліції на 

західноукраїнських землях у міжвоєнний період, її реорганізації та ліквідації 

підрозділів; 

- встановити функції та повноваження поліційних органів Республіки 

Польща на західноукраїнських землях (1921–1939 рр.); 

- визначити та охарактеризувати особливості діяльності польської 

політичної (таємної) поліції на західноукраїнських землях у міжвоєнний період 

за умов зростання національно-визвольного та комуністичного рухів; 

- охарактеризувати повноваження і методи роботи поліційних органів у 

виявленні, розкритті та розслідуванні злочинів відповідно до кримінально-

процесуального законодавства Республіки Польща;  

- визначити правовий статус працівників польської державної поліції на 

західноукраїнських землях (1921–1939 рр.); 
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- узагальнити й оцінити історико-правовий досвід організації та 

діяльності органів поліції на західноукраїнських землях у складі Республіки 

Польща (1921–1939 рр). 

Об’єктом дослідження є суспільно-правові відносини щодо здійснення 

поліцейських функцій на західноукраїнських землях у складі Республіки 

Польща (1921–1939 рр.). 

Предметом дослідження є особливості організації та діяльності органів 

поліції на західноукраїнських землях у складі Республіки Польщі (1921–1939 

рр.). 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

комплекс філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів, 

принципів наукового пізнання та дослідницьких підходів, які застосовувалися 

на емпіричному, теоретичному і практичному рівнях. Зокрема, дисертаційне 

дослідження базується на принципах: історизму, системності, 

функціональності, об’єктивності, всебічності дослідження, плюралізму. Методи 

дослідження визначено з урахуванням його мети та завдань, змісту об’єкта і 

предмета. В основу дисертаційної роботи покладено діалектичний метод, за 

допомогою якого виявлялися закономірності, динаміка, особливості 

становлення та подальшої діяльності польської поліції на західноукраїнських 

землях (1921–1939 рр.). Серед загальнонаукових методів в дослідженні 

застосовано: історичний, системний, соціологічний, статистичний, 

герменевтичний. Із спеціально-наукових методів дослідження було 

використано: порівняльно-правовий, історико-правовий, герменевтико-

правовий, соціологічно-правовий метод.  

Систему й особливості застосування методів цього історико-правового 

дослідження проаналізовано в підрозділі 1.3. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим комплексним спеціальним науковим дослідженням 

організації та діяльності поліції на західноукраїнських землях у складі 

Республіки Польщі (1921–1939 рр.). У результаті проведеного дослідження 
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сформульовано основні положення і висновки, яким притаманні елементи 

наукової новизни: 

уперше: 

- з’ясовано, що становлення та розвиток поліційної системи Республіки 

Польщі відбувалась у два етапи. Перший етап (1918–1921 рр.) характеризується 

утворенням локальних поліційних органів та уніфікацією їх у нову єдину для 

всієї Республіки Польща правоохоронну систему. Другий етап (1921–1939 рр.) 

– оптимізація структурної організації поліції, перетворення її на 

мілітаризований правоохоронний державний орган; 

- здійснено класифікацію поліційних органів Республіки Польща за 

наступними критеріями: 1) за територіальною організацією (окружне (пізніше 

воєводське) командування поліції; повітове командування поліції; комісаріати; 

дільниці 2) за напрямами діяльності та виконуваними функціями (загальна, 

кримінальна та політична). Структурно поліційні органи були інтегровані до 

органів виконавчої влади Республіки Польща, крім цього вони виконували 

окремі вказівки суддів, прокурорів та органів місцевого самоврядування (до 

1928 р.); 

- з’ясовано, що поліція визначалась організацією, головним завданням 

якої було підтримання публічного порядку, громадської безпеки та спокою. На 

підставі аналізу змісту повноважень, форм та методів роботи польської 

державної поліції у міжвоєнний період, приходимо до висновку, що така не 

гарантувала законність та правопорядок в суспільстві, оскільки не була 

призначена для захисту життя, здоров'я, прав і свобод своїх громадян, а 

функціонувала у тих формах і межах, які необхідні були для підтримання 

державно-правового режиму Республіки Польщі у досліджуваний період; 

- виокремлено основні проблеми, з якими польська поліція стикалась 

при виконанні своїх обов’язків – покладення на неї непритаманних 

правоохоронним органам функцій, слабке матеріально-технічне, кадрове та 

фінансове забезпечення; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0


9 

 

- виявлено, що дізнання польською державною поліцією у міжвоєнний 

період велося з грубим порушенням конституції Республіки Польща та чинного 

законодавства, зокрема застосовувалась масова фальсифікація доказів та 

отримання зізнань від обвинувачених за допомогою побиття, катувань і тортур, 

особливо коли йшлось про злочини, вчинені національними меншинами. 

- удосконалено: 

- історико-правові знання про те, що після остаточного захоплення 

західноукраїнських земель Республікою Польща на підставі рішення Ради 

послів держав Антанти від 14 березня 1923 р. остання нехтуючи нормами 

міжнародного права проводила на окупованих територіях політику 

насильницької асиміляції шляхом придушення політичного, громадського, 

економічного, культурного та релігійного життя українців; 

- тезу про те, що правове регулювання діяльності польської державної  

поліції у кримінальному процесі до прийняття польського кримінально-

процесуального кодексу 1928 р. (надалі – КПК 1928 р.) у Східній Галичині 

здійснювалось кримінально-процесуальним кодексом Австрії 1873 р., а на 

Західній Волині – Судовими статутами Російської імперії 1864 р. 

набули подальшого розвитку: 

- наукові знання про основну мету діяльності польської державної 

поліції на західноукраїнських землях, яка була правоохоронним органом із 

військовою моделлю організації служби та виконувала завдання, у першу чергу, 

політичного характеру; 

- наукові погляди про те, що КПК 1928 р., надавши поліції численні 

повноваження під час розслідування кримінальних справ та право підтримки 

державного обвинувачення у гродських судах, фактично поклав на неї функції 

прокуратури у кримінальному процесі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

можуть бути використані у процесі реформування сучасної системи 

правоохоронних органів України; науково-дослідній діяльності; при підготовці 

навчально-методичних праць та у викладанні курсів “Історія держави і права 
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України”, “Історія держави і права зарубіжних країн”,  “Судові та 

правоохоронні органи”, “Кримінально-процесуальне право України ” та ін.  

Апробація результатів дослідження: Результати дослідження 

організації та діяльності поліції на західноукраїнських землях у складі 

Республіки Польща (1921–1939 рр.) були оприлюднені на наступних наукових 

та науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Людина і закон: публічно-правовий вимір (VII Прибузькі 

читання)» (м. Миколаїв, 25–26 листопада 2011 р.); Регіональній науково-

практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні» (м. Львів, 26 січня 2012 р); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Право та сучасне суспільство: реалії співвідношення» (м. 

Запоріжжя, 30 березня 2012 р.);  Міжнародній науково-практичній конференції 

«Роль права та закону в громадянському суспільстві» (м. Одеса, 20–21 квітня 

2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика 

сучасної правотворчої та правозастосовної діяльності» (м. Харків, 9–10 

листопада 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Вплив 

юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства» 

(м. Харків, 06–07 квітня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Людина і закон: публічно-правовий вимір» (м. Дніпропетровськ, 2–3 жовтня 

2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука 

України: історія, сучасність, майбутнє» (м. Харків, 6–7 листопада 2015 р.); 

XXIII звітній науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 7–8 лютого 2017 р.). 

Публікації. Положення дисертації відображено в шести наукових 

статтях, з яких п’ять публікацій у виданнях, що визнані фаховими з юридичних 

наук в Україні та одній статті у зарубіжному періодичному науковому виданні, 

а також дев’яти тезах доповідей науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які охоплюють вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та тридцяти додатків. Загальний обсяг дисертації становить 254 
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сторінки, із них основного тексту 193 сторінки. Список використаних джерел 

містить 324 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Історіографія дослідження 

Сьогодні в українській та зарубіжній історіографії немає комплексного 

дослідження, присвяченого формуванню та діяльності корпусу польської 

державної поліції в Галичині та на Волині у міжвоєнний період. Це зумовлено 

низкою об’єктивних причин. Першою чергою в повоєнний період радянські 

вчені розглядали цю проблему опосередковано, в контексті соціально-

економічного поневолення українських земель “панською Польщею”. По-друге, 

в Польській народній республіці ця тема перебувала під негласною забороною 

до падіння комуністичної системи. По-третє, після 1991 р. в українській 

історіографії діяльність польської поліції в Галичині та на Волині в період 

1919-1939 рр. вивчалась, як правило, в руслі боротьби польської влади з 

українським національно-визвольним рухом. 

Найдоцільним критерієм для класифікації наукової літератури за темою 

наукового пошуку слід вважати проблемно-хронологічний. Опираючись на 

нього, історіографічну основу дослідження системи можна розподілити на такі 

групи: 

 - наукові статті в спеціалізованих поліцейських часописах міжвоєнного 

періоду, присвячені різноманітним аспектам діяльності правоохоронців;  

 - наукові праці польських правоохоронців щодо генези та 

функціонування державної поліції на західноукраїнських землях; 

 - підручники для поліцейських з криміналістики, кінології, 

дактилоскопії, кримінального процесу та ін.; 

 -  наукові роботи міжвоєнних польських учених, присвячені питанню  

діяльності польських правоохоронних органів; 

.- наукові роботи міжвоєнних українських учених, присвячені питанню  

діяльності польських правоохоронних органів; 
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 - наукові праці українських учених радянського періоду, а також роботи 

українських науковців діаспори, які фрагментарно розглядали функціонування 

польської поліції на західноукраїнських землях; 

 -  наукові роботи закордонних науковців повоєнного періоду; 

 - монографії, статті, матеріали конференцій та інші праці, опубліковані 

після падіння комуністичних режимів у Центрально-Східній Європі  та 

проголошення державної незалежності України (з 1991 р.) 

Наукові статті в спеціалізованих поліцейських часописах, присвячені 

різноманітним аспектам діяльності правоохоронців. 

До найрозповсюджених спеціалізованих часописів для правоохоронців у 

міжвоєнний період належала “Gazeta policji panstwowej”. Ця газета постала 

відповідно до наказу від 2 жовтня 1919 р. міністра внутрішніх справ 

С. Войцехівського. Перший номер вийшов у другій половині грудня 1919 р. 

Редактором видання був Е. Грабовський. Газета виходила щотижнево. Мала 

ілюстровані додатки. Редакція розташовувалась у Варшаві на вулиці Довгій 38. 

Часопис мав редакційний комітет. До його складу входили Х. Цедербаум, 

варшавський адвокат, автор статей на правничу та історичну тематику, генерал 

Е. Добровіцький, високопоставлені працівники МВС: Й. Кучинський, 

С. Урбановіч, Б. Зеньківський. У 1922 р. часопис був перейменований на 

“Gazetа Administracji i Policji Państwowej”. Значною мірою змінився зміст 

часопису. У 1926 р. змінено головного редактора на Ф. Кауфмана. У 1927 р. 

часопис перетворився на щомісячник. З 1936 р. назву газети було змінено на 

“Gazetа Administracji”. У часописі публікувались міністерські накази, 

постанови, розпорядження організаційного характеру щодо генези та 

функціонування польської поліції на західноукраїнських землях. У газеті 

регулярно публікували дані щодо фінансового забезпечення різноманітних 

регіональних підрозділів поліції на початку 20-х років. Також в газеті містились 

статті про повсякденну професійну працю поліцейських, фахові поради 

спеціалістів з різних галузей кримінології, матеріали про роботу 

правоохоронних органів у світі. Через те, що газета було урядовим органом, у 
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ній вкрай мало критичних зауважень щодо діяльності польської поліції. 

Практично не піднімалось питання перевищення правоохоронцями своїх 

повноважень щодо затриманих – недотримання кримінально-процесуального 

кодексу, побиття та тортури підозрюваних. Питання боротьби польської поліції 

з українським національним рухом та політичними опонентами влади не 

розглядалось взагалі. 

Праці польських правоохоронців щодо генези та функціонування 

державної поліції на західноукраїнських землях.  

У дослідженні формування перших поліційних органів в Галичині та на 

Волині (розділ 2.2) було використано роботи В. Сас-Гошовського та 

Ч. Мончинського. Перший сформував та очолив у листопаді 1918 р. перший 

відділ «жандармерії оборони Львова». Ця структура займалась охороною 

громадського порядку в умовах вуличних боїв з українськими військами, 

пошуком дезертирів та шпигунів. Майор В. Сас-Гошовський у своїй статті 

детально аналізував перші кроки цього правоохоронного органу. Подає його 

організаційну структуру та чисельний склад, аналізує керівний склад та 

труднощі, що виникали під час їх роботи [288]. Ч. Мончинський у листопаді 

1918 р. очолив польський спротив українській владі. У своїй праці “Boje 

lwowskie” подає дані щодо чисельного складу польської жандармерії [239]. До 

негативних моментів цих робіт слід віднести їх заполітизований та 

некритичний характер. Автори ставили собі за мету героїзувати перші кроки 

польських правоохоронних органів у Галичині. Тому в цих працях мало уваги 

приділено їхній професійній роботі, наголос ставився на військовій боротьбі з 

українською владою.  

Для порівняльного аналізу початків діяльності польської комунальної 

поліції на Волині та інших регіонах Польщі було використано працю помічника 

голови Державної поліції в 1920-х роках Г. Вардерського. В своїй розвідці “Мої 

поліційні спогади”  (“Moje wspomnienia policyjne”) він критично описував 

початки діяльності польської державної поліції. Цей автор не приховував 
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некомпетентність правоохоронців, факти їхньої корупції та здирництва, 

негативного ставлення до поліції населення на місцях [309, s. 249].  

При дослідженні діяльності дільничих - низової ланки поліції було 

використано спогади колишнього комісара кримінального відділу поліції 

М. Мацковіака. У своїй праці “З життя колишнього слідчого комісара: 

підручник для органів поліції” (“Z źycia byłego komisarza śledczego: podręcznik 

dla organow policyjnych i śledczych”) автор ділився власним досвідом 

оперативної роботи в комісаріаті та на дільницях. Книга містить поради 

поліціантам-початківцям. М. Мацковіак наголошував на моральній складовій 

праці поліцейського. Категорично радив не використовувати фізичну силу 

щодо підозрюваних та рекомендував ставитись до злочинців як до 

душевнохворих [237, s. 10-37].  

З метою визначення участі польської поліції у проведенні каральної 

акції “пацифікації” у Галичині 1930 р. було використано книгу міністра 

внутрішніх справ Ф. Славоя-Складовського “Уривки доповідей” (“Strzępy 

meldunków”) В ній автор описав передумови та процес підготовки центральної 

польської влади до проведення каральних арцій проти українців. Ф. Славой-

Складовський не вбачав у таких діях поліції жодного злочину і вважав їх 

необхідними для збереження спокою в державі [293, s. 105-109]. 

Підручники для поліцейських з криміналістики, кінології, дактилоскопії, 

кримінального процесу та ін.  

З набуттям Польщею незалежності гостро постала проблема 

забезпечення поліцейських підручниками та фаховою літературою. Так 

піонером у вирішенні цього завдання був львівський, а в подальшому 

варшавський, функціонер МВС інспектор В. Людвіковський. Цей автор 

організував та проводив на початку 1920 р. перший курс з дактилоскопії для 

поліцейських з усіх воєводств Польщі. Він же був автором першого підручника 

з цієї дисципліни. У цій книзі В. Людвіковський давав поради щодо організації 

дактилоскопічної служби. Детально описав заповнення дактилоскопічної 

картки. Значне місце в роботі відводиться процесу характеристики анатомічної 
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будови підозрюваних чи жертв убивств (будови та форми обличчя, очей, губ, 

носа і т. д.). Автор подає інструкцію щодо роботи з приладами для зняття, 

фіксації та вивчення відбитків пальців. Також значне місце в підручнику 

відводиться практичному застосуванню результатів роботи експертів 

дактилоскопічної служби в кримінальному процесі. Книга містить велику 

кількість таблиць, ілюстрацій та фотографій [232].  

Важливе місце у роботі правоохоронців займали професійно 

підготовлені собаки. Тому у нашому дослідженні використано працю керівника 

центральної школи тренування собак у Варшаві та Познані надкомісара 

А. Гріма (1887 - 1940) “Як використовувати поліцейських собак” (“Jak uźywać 

psy policyjne”),  виданої в 1922 р. за сприяння часопису «Газета державної 

адміністрації та поліції» (“Gazeta administracji i policji państwowej”). Цей 

підручник містив поради щодо добору, виховання та годівлі поліцейських 

собак. Крім цього, в роботі була представлена цілісна система дресирування 

тварин та висвітлена їхня роль у оперативно-пошуковій роботі поліції [210].  

Значне місце в дослідженні відводиться професійні освіті та самоосвіті 

поліцейських. Тому в роботі аналізуються підручники для поліцейських – 

“Кримінальна служба. Підручник для використання державної поліції” (“Słuźba 

Śledcza. Podręcznik dla uźutku policji państwowej”) та “Кримінальна служба. 

Запитання і відповіді для використання державної поліції” (“Słuźba Śledcza. 

Putania i odpowiedzi dla uźytku policji państwowej”). Вони були складені у формі 

питань та відповідей. Ці навчальні посібники містили знання з кримінального 

процесу, криміналістики, дактилоскопії. До негативних моментів слід віднести 

надто узагальнений спосіб подачі матеріалів [294, 295]. 

Важливе місце в дослідженні займає вивчення функцій та повноважень 

польської поліції за кримінально-процесуальним законодавством Польщі. Ці 

питання розглядаються в підручнику для нижчих чинів поліції Я. Мєсевіча 

(1894-1950) – “Підручник для підстаршин поліції” (“Podręcznik dla 

przodowników policji”). У ній автор відзначив значне розширення у порівняні з 

австрійським періодом повноважень правоохоронних органів [242].  



17 

 

Наукові праці міжвоєнних польських вчених, присвячені питанню 

діяльності польських правоохоронних органів. 

Значний вплив на формування польського кримінального права мало 

законодавство Австро-Угорщини. Крім цього, в Галичині на початку 20 рр. 

ХХст. продовжували діяти австрійський кримінальний кодекс 1857 р. та 

кримінально-процесуальний кодекс 1873 р. Тому в нашому дослідженні 

розглядаємо роботи відомого польського юриста Е. Кжимуського (1851 - 1928). 

Він обіймав посаду професора, а пізніше ректора, Ягелонського університету 

(1903 - 1904). Е. Кжимуський був представником класичної школи 

кримінального права в Польщі. У своїй праці “Курс кримінального процесу” 

(“Wykład procesu karnego”) він доводив тотожність австрійського та пруського 

кримінально-процесуального права. Також, автор виділив декілька стадій 

кримінального процесу та визначив повноваження поліції в них. На його думку, 

поліція мала відігравати лише допоміжну роль у кримінальному процесі. [224, 

s. 28-29.] 

Відомий польський теоретик права, професор Люблінського та 

Віленського університетів, практикуючий адвокат С. Гласер у 1934 р. видав 

працю “Нарис історії польського кримінального процесу та закон про устрій 

загальних судів” (“Polski proces karny w zarysie. W raz z prawem o ustroju sądów 

powszechnych”.) У ній автор порівнював повноваження польської поліції в 

кримінальному процесі з іншими європейськими країнами. С. Гласер відзначає 

наявність у багатьох державах судової поліції, яка слугувала допомогою 

судовій владі у розкритті злочинів. Автор критикує польський кримінально-

процесуальний кодекс 1928 р. за відсутність такої норми права. [207, s. 233-234] 

Важливе місце в нашому дослідженні займає аналіз повноважень 

правоохоронних органів, передбачених кримінально-процесуальним кодексом 

міжвоєнної Речі Посполитої. Для кращого розуміння цього нормативно-

правового акту доцільно використовувати коментарі правознавців міжвоєнного 

періоду. До найкращих робіт цього часу слід віднести працю перемишльського 

адвоката Л. Пайпера (1865-1942). Він поєднував активну адвокатську роботу з 
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науковою діяльністю (регулярно публікувався в юридичних часописах 

“Варшавська судова газета” (“Gazeta Sądowa Warszawka”), “Голос адвокатів” ( 

“Glos Adwokatów”), “Голос права” (“Glos Prawa”), “Палестра” ( “Palestra”), 

“Польський цивільний процес” (“Polski Proces Cywilny”). Сучасники часто 

називали його працю “Коментар до Кримінально-процесуального кодексу” 

(“Komentarz do Kodeksu postępowania karnego”) енциклопедією для тогочасних 

польських юристів [277]. Інша праця Л. Пайпера присвячена використанню 

поліцією нештатних працівників – поліцейських агентів: конфідентів та 

провокаторів. Автор надзвичайно критично ставився до цих осіб. Він 

розміщував їх на найнижчому етичному щаблі в злочинному світі. Тому 

Л. Пайпер рекомендував ставитись надзвичайно обережно до їхніх свідчень 

[278, s. 8-9]. 

Наступний коментар до польського кримінально-процесуального 

кодексу 1928 р. - це праця прокурора Верховного суду ІІ Речі Посполитої 

Й. Нісенсон та в. о. прокурора Верховного суду, викладача кримінального 

права лодзьського університету М. Сіверського “Кримінально-процесуальний 

кодекс” (“Kodeks postępowawania karnego”). Автори цієї роботи, крім 

коментарів та роз’яснень окремих статей цього нормативно-правового акту, 

вказують на його слабкі сторони. А саме: відсутність чіткої дефініції окремих 

аспектів слідства (забезпечення слідів злочину) [250]. Також, М. Сіверський 

критикував заборону використання в судовому процесі записів зроблених 

поліцією протягом досудового дізнання [289, s. 108]. 

У колективній праці судді Верховного суду К. Ангермана, професора 

університету Яна Казимира у Львові Я. Новотного та відомого адвоката 

Я. Пшеворського “Коментар до кримінально-процесуального кодексу” 

(“Komentarz do kodeksu postępowania karnego”) підкреслювалась двозначність 

статей кримінально-процесуального кодексу щодо повноважень поліції та 

прокуратури на початкових етапах кримінального процесу. Автори 

критикували надто широкі повноваження поліції на цьому етапі слідства. На 

практиці це приводило до зловживань працівників МВС [190, s. 274-275]. 
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Прокурор Верховного суду О. Кричинський у своїй статті на сторінках 

спеціалізованого часопису “Глос Сондовніцтва”, констатував закріплення в 

кримінально-процесуальному кодексі 1928 р. факту керівної ролі прокуратури в 

досудовому слідстві. Проте, як зазначав автор, міністерські інструкції звели її 

нанівець, оскільки надали поліції додаткові повноваження та фактично 

заборонили прокуратурі втручатись у цей проце [223, s. 225]. 

Для порівняльного аналізу законодавства міжвоєнної Польщі та інших 

країн Європи використано наукову роботу В. Кавки “Поліція в історичній 

перспективі та сучасності” (“Policja w ujęciu historycznym i współczesnym”). 

Автор прийшов до висновку, що польське законодавство щодо правоохоронних 

органів було дуже близьким до тих, які діяли в Німеччині та Франції в цей час 

[218, s. 40]. 

В дисертації було проаналізовано погляди відомого польського 

правника, вищого чиновника МВС, директора Кабінету міністрів (1937 р.), 

автора багатьох законопроектів, які регламентували діяльність поліції, 

Р. Хауснера на діяльність польської поліції у 1919 - 1939 рр. У своїй науковій 

праці “Перше двадцятиліття польської адміністрації внутрішніх справ” 

(“Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych”) Р. Хауснер 

відзначав позитивний вплив на роботу правоохоронних органів закону “Про 

державну поліцію”. На думки Р. Хауснера, цей нормативно-правовий акт 

позбавив поліцію непритаманних їй функцій та впорядкував її роботу [214, s. 

172]. Проте автор оминає своєю увагою зловживання законодавством у 

польських правоохоронних органах. 

Польський дослідник цивільного права З. Лачинський у своїй праці  

“Цивільне право, яке функціонувало в центральних воєводствах” (“Prawo 

cywilne obowiązujące w województwach centralnych”) розглядав у порівняльному 

аспекті права та свободи поліцейських у ІІ Речі Посполитій. Автор прийшов до 

висновку, що в галузі шлюбного права поліціянти були найбільш обмеженою 

категорією громадян. Міністерські інструкції та накази змушували польських 
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правоохоронців узгоджувати безліч деталей свого шлюбу та сімейного життя зі 

своїм керівництвом [234, s. 99]. 

Наукові праці міжвоєнних українських учених, присвячені питанню 

діяльності польських правоохоронних органів. 

З метою дослідження практичного використання польського 

кримінально-процесуального кодексу у міжвоєнний період було використано 

зауваження тогочасних українських теоретиків права та практикуючих 

адвокатів – Е. Давидяка та В. Старосольського. Багато українських правників 

міжвоєнного періоду критично ставились до польського кримінально-

процесуального кодексу 1928 р. та критикували занадто великі повноваження, 

які він надав поліції. Так викладач Українського таємного університету, 

відомий адвокат Е. Давидяк у своїх статтях відзначав факт безпідставного 

провадження слідства поліцейськими навіть після його закриття прокуратурою. 

Український правник вважав такий стан речей додатковим засобом 

національного гніту польської держави [24]. 

Відомий український адвокат та громадський діяч В. Старосольський 

критикував надмірне розширення повноважень поліції кримінально-

процесуальним кодексом 1928 р. Він наголошував, що це призводило до 

надмірних зловживань правоохоронцями. Особливо негативним моментом 

В. Старосольський називав надмірне утримання підозрюваного під арештом без 

рішення суду. Український правник вважав такий факт частиною процесу 

загального обмеження громадських прав та свобод у ІІ Речі Посполитій [155]. 

Питання застосування репресивних заходів польською поліцією 

стосовно мирного українського населення було підняте в розвідці, що вийшла в 

Канаді у 1920 р. під загальною редакцією О. Мегаса. У цій праці зібрані 

свідчення жорстокого поводження польської поліції з українцями – безправне 

ув’язнення, тортури, конфіскації та ін. Автор робить висновок проте, що 

поліція була не стільки правоохоронним органом, як знаряддям поневолення 

Галичини польською владою. [162, c. 44.] 
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Для критичнішого вичення проблеми генези польських правоохоронних 

органів в Галичині було використано праці учасників українсько-польської 

війни 1918-1919 рр. Український журналіст, сотник УГА – О. Кузьма, 

опираючись на українські і польські джерела, неупереджено висвітлив 

безпосередню підготовку та перебіг Листопадового чину в праці “Листопадові 

дні 1918 року”, яка донині залишається найкращим описом військового аспекту 

встановлення української влади у Львові восени 1918 р. (містить велику 

кількість фото, плани, карти тощо). З цієї праці нами була використана 

інформація про перші польські правоохоронні структури, що сформувались на 

початковому етапі боїв у Львові в листопаді 1918 р [111]. 

Важливе значення для дослідження перших кроків у формуванні 

системи польських органів влади в Галичині початку ХХ ст. має праця члена 

Української Національної Ради та визначного політичного діяча ЗУНР 

М. Лозинського “Галичина в 1918-1920 рр”. М. Лозинський розглядав 

польсько-українські відносини під час воєнного конфлікту 1918-1919 рр. та 

заходи польських властей щодо українського цивільного населення після 

капітуляції ЗУНР улітку 1919 р [122]. 

Наукові праці українських вчених радянського періоду, а також праці 

українських науковців діаспори, які фрагментарно розглядали функціонування 

польської поліції на західноукраїнських землях. 

У радянський період українські вчені з політичних причин були 

обмеженні у вивченні теми функціонування польської поліції на 

західноукраїнських землях. Тому в цей час не побачило світ жодне 

дослідження, присвячене цій тематиці. Вітчизняні науковці, як правило, 

розглядали дану проблематику в контексті боротьби польської влади з 

робітничим та лівим рухом загалом. 

З метою дослідження методів боротьби польської поліції зі страйковим 

рухом на західноукраїнських землях у міжвоєнний період було використано 

матеріали з праці І. Богодіста “Революційна боротьба трудящих Західної 

України (1917-1939 рр.)”. Також  наводиться статистичний матеріал щодо 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D0%BD
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затриманих та засуджених польськими правоохоронцями діячів лівого руху [5, 

c.22]. Серед негативних моментів роботи можна відзначити надмірну 

концентрацію автора на суспільній боротьбі та оминання ним питання 

національних меншин. 

Для вивчення проблеми боротьби польської поліції з ліворадикальним 

рухом було використано праці професора Ю. Сливки. В своїх працях він 

розглядав репресивні дії польської поліції проти українського населення після 

відступу Червоної Армії. Проте, автор доволі часто перебільшував факти, щоб 

відобразити масову прихильність місцевого населення до Радянської Росії [153, 

c. 69]. Наводить дані щодо методів роботи правоохоронців – провокацій, облав, 

арештів і т. д. Автор констатував, що такі дії призвели лише до зростання 

революційного руху в Галичині та на Волині [154. 

З метою дослідження впливу австрійського законодавства на правове 

регулювання діяльності польських правоохоронних органів були використані 

наукові роботи професора юридичного факультету Львівського національного 

університету імені І. Франка В. Кульчицького. Учений досліджував право та 

державні інститути Австро-Угорщини на теренах Галичини в кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст., формування та діяльність органів влади ЗУНР, діяльність 

Галицької Соціалістичної Республіки [112, 113, 114]. 

Львівський учений В. Калинович у своїй праці “Колоніальний режим 

управління західноукраїнськими землями в Польщі (1918 - 1939 рр.)” розглянув 

діяльність польської поліції та охарактеризував її як однин з головних 

інструментів колоніального гноблення населення західноукраїнських земель.  

Для дослідження питання відносин польської влади з місцевим 

населенням у галицькому селі в міжвоєнний період використано матеріали з 

книги І. Васюти “Соціально-економічні відносини на селі Західної України до 

возз’єднання (1918 - 1939)” [10]. Радянський історик наголосив на важкому 

становищі тогочасного українського селянства та його експлуатацію з боку 

польських поміщиків, а польську поліцію розглядав виключно як інструмент 

соціального гноблення трудящих. 
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Слід також відзначити колективну монографію І. Свєшнікова, 

М. Смішка, В. Барана “Торжество історичної справедливості”, яка містить 

низку цікавих статей, що характеризують соціально-економічний розвиток 

західноукраїнських земель у міжвоєнний період, соціальну боротьбу 

українського народу за свої права на цих теренах та участь у цих процесах 

польських правоохоронних органів[161] 

Українські вчені в діаспорі не були обмежені політичними мотивами в 

дослідженні теми функціонування польської державної поліції на 

західноукраїнських землях. Український політичний діяч, журналіст, історик 

З. Книш (1906 - 1999) у своїй праці “З таємних документів польської окупації 

Західної України” розглядав методи боротьби польської поліції з українським 

національним підпіллям у 1920 рр. Також у цьому дослідженні вперше були 

опубліковані польські документи з Тернопільського воєводського управління, 

адресовані повітовим управлінням поліції та старостам, з грифом “цілком 

таємно”. Вони ілюстрували плани боротьби з ОУН та УВО в 1925-1938 рр. [99, 

c. 18-20].  

У своїй нуковій праці Я. Кутько “Темна сторона місяця. Історія 

поліційної провокації Романа Барановського в українськім підпіллі” аналізував 

методи роботи політичної поліції з вербування членів ОУН. Наводиться справа 

Р. Барановського, який під тиском польських слідчих, почав працювати на 

польську поліцію та “здав” своїх побратимів [115, c. 46-47.]  

Український політичний діяч, історик, журналіст П. Мірчук (1913-1999) 

у праці  “Нарис історії Організації Українських Націоналістів. Перший том: 

1920-1939” також наводив методи вербування польською поліцією українських 

підпільників. Як правило, такі дії відбувались після затримання членів ОУН. 

Польські слідчі у таких випадках пропонували співпрацю в обмін на 

позбавлення від кримінальної відповідальності [130, c. 156]. 

Наукові праці закордонних науковців повоєнного періоду 

Польська історіографія кінця 1940-1980 рр. не була так сильно обмежена 

політичною цензурою як радянська. Тому в цей період з’явилось багато праць, 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/205554/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/232705/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/47094/source:default
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
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присвячених професійній діяльності польської поліції міжвоєнного періоду. 

Проте забороненою темою було питання репресій польської влади стосовно 

українського національного руху. 

Серед польських досліджень за цією темою заслуговує на увагу праця 

Г. Яблонського “Народження другої Речі Посполитої (1918-1919)” (“Narodziny 

Drugiej Rzeczy Pospolitej (1918-1919)”). У цьому досліджені автор торкнувся 

проблеми початків генези польських правоохоронних структур [216]. 

У праці “Східна політика Польщі по відношенню до Литви, Білорусі та 

України (1918-1919)” (“Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i 

Ukrainy (1918-1919) ”) польський історик А. Деруга розглядав роль поліції у 

реалізації планів польської влади інкорпорувати Галичину в склад ІІ Речі 

Посполитої [196]. 

Так у наукових працях Л. Подгородецького присутній аналіз причин 

польсько-українського антагонізму в Галичині та суспільно-політичної ситуації 

в краї напередодні початку польсько-української війни 1918-1919 рр. Автор 

розглядав перші кроки боротьби  польської поліції відносно українського 

національного руху  після включення цих теренів до складу ІІ Речі Посполитої. 

А. Прохнік побіжно розглянув формування перших польських органів 

безпеки в місті Перемишлі. Акцентував, що провідну роль в їх формуванні 

відіграв пролетаріат, а саме робітнича рада міста [280, s. 23]. 

У 60-х рр. вийшла в світ монографія В. Дашківіча та К. Палушинської-

Дашківіч “Кримінальний процес та матеріальне кримінальне право в Польщі 

1918-1939 рр.”. У ній розглядались питання повноважень поліції в окремих 

частинах Польщі за кримінальним законодавством колишніх імперій-окупантів 

на початку 1920-х рр [195]. 

Ф. Прусак у своїх працях розглядав взаємини прокуратури та поліції в 

кримінальному процесі. Підкреслював факт передачі кримінальним кодексом 

1928 р. керівної функції в кримінальному процесі саме прокуратурі [281]. 
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Монографії, статті, матеріали конференцій та інші праці, опубліковані 

після падіння комуністичних режимів у Центрально-Східній Європі  та 

проголошення державної незалежності України (з 1991 р.) 

Із здобуттям Україною незалежності в 1991 р. і розпадом Радянського 

Союзу перед вітчизняними та зарубіжними істориками відкрились нові 

можливості у дослідженні вищезгаданої проблематики. У результаті з’явилась 

низка нових цікавих досліджень, які дають можливість по-новому глянути на 

цю тематику.   

У праці Л. Зашкільняка та Л. Крикуна розглядається політико-

соціальний розвиток Польської держави у міжвоєнний період [92].  

Деякі аспекти діяльності правоохоронних органів у Галичині в 

міжвоєнний період розкрива професор І. Бойко в контексті дослідження 

правового становища західноукраїнських земель у складі ІІ Речі Посполитої [7, 

c. 217 – 219].  

Розглядаючи сучасну історіографію, необхідно відзначити великий 

науковий доробок  професора Б. Тищика.  У працях “Історія розвитку суду і 

прокуратури у Галичині”, “Польща: історія державності і права (ІХ – початок 

ХХІ ст.)”, “Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (ХVІІ ст. – 

1918 р.)”, “Західно Українська Народна Республіка (1918 - 1923). Історія 

держави і права”, “Становлення державності в Україні (1917 - 1922 рр.)” та 

низці наукових статей автор у тій чи іншій мірі дослідив тему формування та 

функціонування польської системи правоохоронних органів на 

західноукраїнських землях [159, 160]. 

Іншим джерелом для кращого розуміння питання генези польської 

поліції в Галичині та на Волині є науковий доробок професора 

М. Кобилецького. У своїй праці на тему: “Утворення  та структура державного 

апарату ЗУНР” автор розглянув початки творення польських правоохоронних 

структур у Галичині в 1918-1919 рр. та репресивні дії польської поліції 

стосовно українського населення на початку 1920 рр [103]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Помітне місце в історіографії, яка висвітлює функціонування польської 

поліції в Галичині першої чверті ХХ ст., займають праці О. Красівського [105, 

106]. Автор аналізував вплив урядових структур на місцеві правоохоронні 

органи. 

М. Кугутяк  досліджував політичне життя Галичини в першій половині 

ХХ ст. Автор аналізував діяльність польської цивільної та військової влади 

щодо українського національного руху [110]. 

Досліджуючи нашу тематику, необхідно також відзначити наукові праці 

волинського вченого О. Разиграєва[146, 147], який одним з перших в Україні у 

2011 році написав комплексну працю, присвячену ґенезі та діяльності 

польських правоохоронних структур на Волині у 1919-1926 рр. У його працях 

охарактеризовано структуру, фінансове та матеріальне забезпечення, кількісні й 

етнодемографічні характеристики особового складу різних силових відомств, 

що діяли на Волині у 1919-1926 рр. Зазначене дослідження обмежується 

географічно лише Волинню та хронологічно до моменту встановлення 

“санаційного” режиму.  

Дослідженням правоохоронних органів Волині також займається 

Т. Пащук. Проте автор зачіпає лише початковий етап їх генези, а саме 1919-

1921 рр. Т. Пащук підкреслює факт наділення правоохоронних структур 

непритаманними їм функціями, що значно знижувало ефективність діяльності 

поліції [138]. 

В. Місько розглядав діяльність польської поліції на західноукраїнських 

землях в контексті боротьби з лівим політичним рухом. Автор відзначав, що 

основним її елементом були масові показові арешти симпатиків та діячів 

Комуністичної партії Західної України. При цьому поліція доволі часто 

перевищувала свої повноваження та порушувала закон [131, 132]. 

У праці В. Скакуна розглядаються протиправні дії польської державної 

поліції під час проведення акції “пацифікації” у Галичині в 1930 р. Автор 

підкреслює, що основною функцією польської поліції на західноукраїнських 
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землях у міжвоєнний період була не охорона громадського порядку, а репресії 

проти українського національного руху [152]. 

У праці історика М. Посівнича розглянуто діяльність польської поліції у 

її контексті боротьби з Організацією українських націоналістів та Українською 

військовою організацією [140, 141]. 

Багато корисної інформації, яка побіжно стосується проблематики 

нашого дослідження, присутньо в працях наступних авторів: О. Паславська, 

Л. Присташ [142], О. Липитчук [118], І. Лісна [120], Б. Гудь [20]. 

Важливе місце в нашому досліджені займає польська історіографія. У 

1990-2000 рр. у Польщі вийшла велика кількість наукових праць, присвячених 

проблематиці польської поліції міжвоєнного періоду. Проте основним їх 

недоліком є те, що вони досить побіжно торкаються західноукраїнських земель.  

Л. Мрочка крізь призму польсько-української війни досліджує 

формування польської адміністрації в Галичині протягом 1918–1919 рр. [248]. 

З метою дослідження питання формування та діяльності польської 

поліції на західноукраїнських землях було використано працю А. Місюка 

“Історія поліції в Польщі від 10 ст. до сучасності” (“Historia policji w Polsce od 

X wieku do współczesności”). Крім організаційних моментів роботи поліції, 

автор присвятив багато уваги аналізу  правового забезпечення її діяльності 

[243]. В іншій праці “Формування системи поліцейських органів у відновленій 

Речі Посполитій” (“Powstanie Policji Państwowej w odrodzonej Rzeczpospolitej 

1915–1922”) А. Місюк приділяє увагу ґенезі польських правоохоронних органів 

під час та після Першої світової війни у Львові [244].  

Б. Шпенглер досліджує формування польських правоохоронних органів 

у Галичині в 1918-1919 рр., які були сформовані під егідою перших польських 

локальних органів влади. Схожу тему в своїй статті підняв Л. Канья. Проте він 

сконцентрував свою увагу на ґенезі польських органів правопорядку у Львові 

протягом українсько-польської війни 1918-1919 рр. [296]  
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Б. Маціор-Майка розглядала діяльність польської політичної поліції в 

Краківському воєводстві у міжвоєнний період та її методи боротьби з лівим та 

українським національним рухом [236, s. 171]. 

Г. Вініцький досліджував систему навчання поліцейських у міжвоєнній 

Польщі. Особливу увагу автор приділяє школі у Великих Мостах [311]. 

А. Пеплонський розглядав діяльність поліції в контексті функціонування 

органів безпеки Польщі. Автор відзначив украй низьку ефективність дій 

політичної поліції в 1920 рр. На його думку, цей підрозділ більшою мірою лише 

провадив реєстрацію почергових комуністичних акцій, а не займався 

розвідницькою діяльністю для запобігання останнім [279, s. 111]. 

А. Бай розглядав повноваження польської поліції в кримінальному 

процесі за Кримінальним кодексом 1928 р. [191]. 

Праці К. Нітковського присвячені ролі поліції в ІІ Речі Посполитій у 

проведенні досудового слідства. Автор у своєму досліджені опублікував велику 

кількість службових записок та міністерських інструкцій поліції, присвячених 

цій проблематиці [251]. 

Колектив польських учених під керівництвом Ю. Бардаха у своєму 

комплексному дослідженні “Історія держави і права Польщі” (“Historia ustroju i 

prawa polskiego”) вивчав польський кримінально-процесуальний кодекс 1928 р. 

та нові повноваження, які після його прийняття одержали польські 

правоохоронні органи [192].  

Питання організації поліції та головних векторів її діяльності на теренах 

Волинського воєводства у міжвоєнний період розглянуто у науковій  праці 

Р. Литвинського “Польська державна поліція у Волинському воєводстві в 1921-

1939 роках. Організація і головні напрямки діяльності”. Автор розкриває умови 

функціонування польської державної поліції, акцентуючи увагу на фінансовому 

та кадровому питаннях. Особливої цінності цьому дослідженню надають 

статистичні матеріали, які містять інформацію про особовий склад поліції та 

кількість її основних структурних одиниць [228, 229].  
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1.2 Джерельна база дослідження 

Важливе місце в об’єктивному історико-правовомудослідженні відіграє 

джерельна база. Без її всебічного використання неможлива комплексна 

реконструкція та аналіз історичної дійсності. Джерела використані при 

написанні нашого дослідження, можна розділити на дві групи – документи із 

архівних зібрань та масив опублікованих матеріалів.  

Діяльність польської поліції на західноукраїнських землях залишила 

багатий документальний слід. Нині у складі Національного архівного фонду 

України перебуває велика кількість матеріалів, які з різних сторін висвітлюють 

роль польських правоохоронних органів у суспільно-політичному житті регіону 

міжвоєнного періоду. Зокрема, в праці використані неопубліковані документи 

Центрального державного історичного архіву України у місті Львові (далі – 

ЦДІА України у місті Львові), Державного архіву Львівької області (далі - 

ДАЛО), Державного архіву  Волинської області (далі - ДАВО),  Державного 

архіву Рівненської області (далі - ДАРО). 

Великий масив документів, що стосуються формування перших 

польських органів влади в Галичині в 1918-1923 рр., інкорпорації цього регіону 

в склад ІІ Речі Посполитої та генези перших польських правоохоронних 

органів, містяться в ЦДІА України у місті Львові. Документи за цією темою 

сконцентровані в наступних фондах: “Польська ліквідаційна комісія” (211), 

“Урядуюча комісія для Галичини, Тєшинської Сілезії і Горішньої Орави” (212), 

“Тимчасовий урядуючий комітет” (213), “Генеральний делегат уряду для 

Галичини” (214). 

Справи 4 і 9 (фонд 211) містять інформацію про початки формування 

Польської ліквідаційної комісії, утворення в його структурі підрозділів, які 

відповідали за громадську безпеку та створення їхніх відділень у повітах краю 

[164, 165]. У справі 1 (фонд 212) представлений статут Правлячої комісії. У 

ньому окреслюються повноваження цього локального органу влади у сфері 

підтримки правопорядку [166]. У фонді 214 є документи, які характеризують 

організацію охорони громадської безпеки в Галичині протягом 1919-1920 рр., у 
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період, коли вся повнота влади в краї належала Генеральному делегату уряду 

[167]. 

Основна роль у дослідженні функціонування польської поліції 

міжвоєнного періоду належала архівним документам, які виникли в результаті 

діяльності окремих правоохоронних інституцій – воєводських управлінь, 

повітових відділів, комісаріатів та гмінних дільниць.  

Центральне місце в нашій роботі відведене воєводському командуванню 

поліції Львівського, Тернопільського та Волинського воєводств. У фонді 121 

(Львівське воєводське командування поліції) ДАЛО міститься масив 

документів, які повною мірою дають змогу дослідити діяльність поліції в 

Галичині: листування з органами влади та поліційними структурами, інструкції, 

накази, різноманітні статистичні дані і т. д. У нашому дослідженні використано 

документи, які показують боротьбу поліції з українським національним рухом.  

Справа 247 містить інструкцію окружного поліційного керівництва до 

локальних поліцейських відділів щодо боротьби з УВО та “саботажною акцією” 

1922 р. [58]. Справа 333 складається з наказів воєводського командування з 

приводу “профілактичних” арештів молодих українців – потенційних 

антидержавних терористів. Крім цього, поліцейські мали слідкувати за 

політичними настроями українського населення: будівництвом пам’ятників, 

святкуванням пам’ятних дат тощо. Інструкції відділу ІV-D (політична поліція) у 

Львові до окружних команд поліції в Станіславові, Кракові, Тернополі та 

Львові щодо ретельного стеження за представниками української інтелігенції 

[63]. Справа 411 містить план боротьби з УВО та іншими антидержавними 

організаціями, який складений воєводським управлінням поліції в кінці 

1920 рр. [64]. Справа 600 ілюструє підготовку польської поліції до проведення  

акції “пацифікації” 1930 р. в Галичині [66]. 

Цікавий матеріал щодо початкової фази діяльності поліції в Галичині 

міститься в фондах локальних підрозділів польських правоохоронних органів. 

Так у фонді 601 ЦДІА України у місті Львові (Перемишльський комісаріат 

державної поліції) доступні документи, які ілюструють методи боротьби 
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польської поліції з українським і єврейським національними рухами та 

ліворадикальними елементами в Перемишльському повіті на початку 1920 рр. 

[168, 169, 170, 171, 172]. 

У фонді 271 (Дирекція поліції у місті Львові) ДАЛО міститься масив 

документів, які характеризують діяльність польської поліції міжвоєнного 

періоду в місті Львові. Низка справ першого опису ілюструє формування та 

діяльність у 1918 - 1919 рр. першого польського правоохоронного органу влади 

– жандармерії. Так у справі 888 є інформація про зловживання польських 

правоохоронців у єврейському кварталі Львова: грабунки, побої, вбивства після 

українсько-польських вуличних боїв у листопаді 1918 р. Також тут 

представлена петиція єврейського населення до міської ради з вимогою 

припинити несанкціоновані ревізії та обшуки [73]. У справі 891 розглядаються 

факти здирництва жандармів з місцевих підприємців, які мали системний 

характер [74]. Справа 892 містить дані про безправні реквізиції продуктів 

харчування у заїжджих селян польськими жандармами протягом 1919 р. [75]. 

Справи 895, 896 є сукупністю наказів польської військової влади щодо 

поновлення діяльності дирекції польської поліції у місті Львові та 

розслідування зловживань жандармерії [76, 77].  

Справа 880 фонду 271 є дисциплінарним розслідуванням факту смерті 

української громадської діячки О. Бесараб у в’язниці. Проте польське поліційне 

керівництво не покарало слідчих, які використовували тортури та побиття [70].  

Також документи фонду 271 дають змогу вивчити формування 

політичної польської поліції. Ми можемо ознайомитись із листуванням 

міського керівництва цієї поліції з МВС та воєводою. У листах містяться скарги 

та нарікання на матеріальне та технічне забезпечення таємної поліції в 1920 рр. 

[78]  

Важливе місце в діяльності поліції у міжвоєнний період займала 

професійна освіта. Дослідити дану проблеми допомогли матеріали 

сконцентровані у фонді 795 Команди державної поліції Малопольщі  ЦДІА 

України у місті Львові. Серед масиву документів слід виділити програму курсів 
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навчання нижчих чинів поліції початку 1920 р., питання екзаменаційної сесії, 

перелік слухачів курсів, листи платні викладачів. Крім цього, у фонді присутнє 

листування керівництва львівської поліції з повітовими відділами, листи платні 

різних дільниць поліції краю, різноманітні статистичні дані [180, 184, 185]. 

Однією з найважливіших цілей польської поліції міжвоєнного періоду 

була боротьба з українським національним рухом. Проте це протистояння не 

було надто ефективним, у багатьох випадках мало суто демонстративний 

характер. Так матеріали 108 фонду ДАЛО (Львівське повітове управління 

поліції) містять перелік інформаторів гмінних відділків поліції (Дубляни) 

Львівського повіту, складених місцевими поліцейськими для звітності [54]. 

Воєводська влада контролювала діяльність правоохоронних органів та 

використовувала їх у придушенні різноманітних політичних та національних 

рухів. Тому велика кількість інформації про польську поліцію міжвоєнного 

періоду присутня у фонді 1 ДАЛО (Львівське воєводське управління). У цих 

документах є доповідні львівських воєвод щодо причин неефективних дій 

поліцейських у цьому напрямі [38], звернення та накази воєводського 

управління старостам з приводу їхніх взаємин з правоохоронцями [40], 

інструкції воєводської влади поліцейським щодо протидії робітничому та 

національному рухам [54]. 

Архівний фонд України у місті Рівному містить справи, що ілюструють 

ґенезу польської комунальної поліції на Волині. Аналізується її чисельний та 

якісний склад [79,80]. 

У нашому дослідженні використані матеріали з фонду 100 ДАРО 

(Здолбунівське повітове управління поліції). Справа 2 містить вказівки місцевій 

поліції з приводу контролю за виборами до Сейму та Сенату [81]. У справі 36 

присутні листи платні місцевої поліції за 1922 р. [82]. У справі 644 є переписка 

між повітовим управлінням поліції в місті Здолбунові Волинського воєводства 

з керівництвом у місті Луцьк щодо організації нових поліцейських дільниць 

[83].  

Фонд 134 (Острозьке повітове управління поліції) містить наступні 
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справи: звернення острозьського старости до дирекції поліції у місті Острозі 

щодо протиправних реквізицій поліцейськими валюти у туристів [85], 

інструкції Луцького воєводського управління поліції до управління поліції в 

Острозі щодо надання дозволу на одруження правоохоронців [86]. 

Значне місце в нашому дослідженні займають документи з Державного 

архіву Волинської області. Фонд 1 справа 2302 містить перелік працівників 

слідчих експозитур поліції у Волинському воєводстві в липні 1933 р. [31]. У 

справі 533 описується кримінальне провадження проти поліцейського 

Я. Вітака, який організував нелегальний перехід селянами кордону з СРСР [28]. 

Крім архівних документів важливе місце у нашому дослідженні 

займають опубліковані матеріали. Для дослідження кількісного та якісного 

складу поліцейського корпусу, його фінансового забезпечення, порівняння цих 

показників у різних частинах ІІ Речі Посполитої, дослідження кількості скоєних 

злочинів використано щорічник, який видавався Центральним статистичним 

бюро Польщі у міжвоєнний період – “Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 

Polskiej”. Перший щорічник, що охоплює період з 1920 по 1921 рік, був 

випущений у червні 1921 р. (Том 1, частина 1), через кілька місяців після 

закінчення польсько-радянської війни та три роки після створення 

Центрального статистичного бюро. Матеріали для першого видання 

грунтувалисьголовно на даних, зібраних до Першої світової війни. “Щорічник 

статистики” друкувався польською та французькою мовами [285, 286, 287]. 

Інформацію про кількість та місця розміщення дільниць поліції у 

міжвоєнний період взято з книги “Dyslokacja urzędów (jednostek) policyjnych”, 

виданій у Варшаві в 1938 р. [202].  

Матеріали, які ілюструють зловживання польської поліції проти 

українського цивільного населення після завершення Першої світової війни 

використано з роботи “Крівава книга. Частина 1. Українська Галичина під 

окупацією Польщі в рр. 1919-1920”. Фактологічний матеріал роботи, зібраний 

урядом ЗУНР в еміграції, доводив світовій громадськості, що терор польської 

поліції носив системний характер та мав на меті денаціоналізувати 
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західноукраїнські землі [108].  

Матеріали, що відображають злочини польської поліції під час 

проведення польською владою  акції “пацифікації” 1930 р. присутні в книзі, яка 

була вперше видана в Празі, а згодом -  в Нью-Йорку “На вічну ганьбу Польщі, 

твердині варварства в Європі”. Ця робота містить фото знищених польською 

поліцією українських культурних та економічних установ, а також жертв 

побиття і тортур. У книзі представленні свідчення очевидців пацифікації 

1930 р. [134]. 

Матеріали, що дають змогу дослідити боротьбу польської поліції з 

комуністичним рухом у міжвоєнний період, представлені в збірнику документів 

“З історії революційного руху у Львові 1917-1939 рр. Документи і матеріали”. 

До негативних рис цього збірника можна віднести його заполітизованість та 

надмірну тенденційність [94]. 

Репресивну діяльність польської поліції проти українського 

національного та робітничого руху в міжвоєнний період ілюструють документи 

опубліковані в книзі “Реабілітовані історією. Волинська область” [148].  

Серед джерел, які побачили світ після 1991 р., слід відзначити збірку 

джерел та документів зібраних та опублікованих польськими науковцями 

А. Місюком та А. Пеплонським у 1994 р. У цій роботі використані матеріали з 

Центрального архіву внутрішніх справ, Архіву нових актів у Варшаві, 

державного архіву в Любліні. Збірник документів і джерел охоплює період 

організації поліційних інституцій у 1918 - 1926 рр. – з моменту відновлення 

незалежності Польщі і до перевороту Й. Пілсуцького. Багато матеріалів 

присвячено взаєминам польської адміністрації та поліції.  Робота поділена на 

десять частин. При підборі документів використано хронологічно-проблемний 

метод. У збірнику приділено увагу навчанню поліцейських, організації і 

методам кримінальної служби, засад діяльності політичної поліції, озброєнню 

та технічному забезпеченню поліцейських [245]. 

Важливе місце у нашому дослідженні займає правове забезпечення 

поліції, яке здійснювалось на підстав законів та підзаконних нормативно-
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правових актів з різним ступенем юридичної сили. Зокрема, це Конституція 

Польської Республіки, закони, розпорядження та декрети Президента 

(Начальника Держави 1918-1922 рр.) Польської Республіки, закони Сейму, 

розпорядження Ради Міністрів, міністра внутрішніх справ, міністра фінансів, 

міністра військових справ, кримінально-процесуальний кодекс. Тому джерелом 

опублікованих документів в цьому контексті виступають офіційні урядові 

вісники “Dziennik Praw Państwa Polskiego” (Dz.Pr.P.P.) (“Законодавчий вісник 

Польської держави”) (1918-1919) та “Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 

(Dz.U.R.P. lub Dz.U.) (“Законодавчий вісник Речі Посполитої Польської”) 

(1919-1952). Вони містять нормативно-правові акти, які регламентували 

організацію та діяльність польської державної поліції. Також у них присутні 

інші матеріали правового характеру, які визначали порядок нарахування  

платні, особливостей обмундирування та озброєння і т. д. 

У міжвоєнний період  поводження поліцейських на роботі та поза нею 

регламентувала “Тимчасова інструкція для державної поліції”. Підписана 

міністром внутрішніх справ 3 липня 1920 р., вона не була нормативним актом, а 

виконувала роль етичного кодексу поведінки. Цей документ дає змогу 

дослідити повноваження поліції у цей період [302]. 

Надзвичайно цікавим для використання є інтернет-ресурс 

http://policjapanstwowa.pl/. На ньому міститься велика кількість документів, які 

стосуються діяльності поліції. Також тут представлені різноманітні 

фотодокументи. На цьому ресурсі періодично публікуються різноманітні 

інструкції, що регламентували роботу працівників МВС, спогади поліцейських 

зі всіх частин Польщі. 

Отож, у наш час у відкритому доступі перебуває великий масив 

документів, який дозволив  повною мірою реконструювати процес зародження 

та функціонування польської правоохоронної системи на західноукраїнських 

землях. Опублікований статистичний матеріал допоміг краще зрозуміти якісні 

та кількісні показники нашої проблематики. Збірники, видані українськими 

вченими в еміграції у міжвоєнний період, яскраво ілюструють політичну 

http://policjapanstwowa.pl/
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заангажованість, яка призвела до зловживань та грубого порушення закону 

польською поліцією у взаєминах з українським національним рухом. Крім 

цього, в дослідженні використано велику кількість досі неопублікованих та 

невідомих документів.  
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1.3 Методологія наукового дослідження 

Процес пізнання, як основа будь-якого наукового дослідження, є 

складним і вимагає концептуального підходу, який ґрунтується на певній 

методології. Поняття методології є складним і в різних літературних джерелах 

пояснюється по-різному. Етимологічно термін „методологія" (з грец. methodos - 

спосіб пізнання і logos - вчення) означає вчення про способи організації та 

побудови теоретичної і практичної діяльності людини. Під методологією слід 

розуміти систему підходів і методів, способів і засобів наукового дослідження 

[144, с. 181]. 

Вибір методологічних складових у межах цього дисертаційного 

дослідження зумовлений його предметом – особливостями організації та 

діяльності поліції на західноукраїнських землях у складі Республіки Польща 

(1921-1939), оскільки будь-який аналіз передбачає оптимальний баланс 

традиційних і сучасних принципів, підходів, методів, прийомів та засобів 

дослідження. 

Але насамперед потрібно зазначити, що історико-правове дослідження 

організації та діяльності поліції на західноукраїнських землях у складі 

Республіки Польща (1921-1939) базувалось на трьох традиційних 

методологічних рівнях: емпіричному, теоретичному і практичному.  

Емпіричний рівень передбачає безпосереднє вивчення першоджерел 

історичного дослідження. На цьому рівні авторка ретельно ознайомившись з 

історико-правовою літературою, у якій досліджувалось питання організації та 

діяльності поліції на західноукраїнських землях у складі Республіки Польща у 

міжвоєнний період, змогла в подальшому осмислено проаналізувати 

емпіричний матеріал – тексти законодавчих актів та матеріали архівних 

документів, які стосувались досліджуваного питання. 

Проаналізувавши необхідні першоджерела та зібравши необхідні дані 

про діяльність польської поліції, переходимо до нового рівня – теоретичного. 

Тут стоять важливі завдання: систематизувати матеріал за напрямами історико-

правового дослідження, подати інтерпретацію фактів, зіставити власні думки з 
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уже висловленими іншими авторами, сформувати гіпотези й обґрунтувати їх. 

Теоретичний рівень дає змогу кожному досліднику не тільки констатувати й 

оцінювати факти, а й висувати власні припущення, які часто не мають і не 

можуть мати емпіричного підтвердження [3, с. 29]. Висловлення власної позиції 

та співставлення її з думками інших науковців дали змогу визначити місце 

поліції в системі органів державної влади Республіки Польща у міжвоєнний 

період, встановити структурну організацію польської поліції і прийти до 

висновку, що польська поліція на західноукраїнських землях була 

правоохоронним органом із військовою моделлю організації служби та 

виконувала завдання, у першу чергу, політичного характеру. 

Практичний рівень наукового дослідження у історико-правовій науці 

традиційно є найважчим. Досі тривають дискусії про його доцільність в 

історико-правових дослідженнях. На нашу думку, він є необхідним з огляду на 

заявлену актуальність теми. Отже, на практичному рівні, узагальнивши 

правовий досвід, можлна запропонувати вирішення сучасних державно-

правових завдань. Так досвід діяльності поліції  на західноукраїнських землях у 

складі Республіки Польща (1921-1939) довів, що ефективність діяльності 

поліції в Україні залежить від демократичності засад її діяльності, виконання 

функцій і повноважень поліцією лише з метою забезпечення суспільного 

порядку та безпеки її громадян, організації належного матеріального 

забезпечення та підбору відповідних кадрів. 

Методологічною основою наукового дослідження є принципи наукового 

пізнання та дослідницькі підходи. Визначальним для методології нашого 

дослідження є діалектичний підхід. Важливу роль у структурі діалектичного 

підходу відіграють категорії та закони діалектики. Основними категоріями 

юридичної діалектики є  причина і наслідок, одиничне і загальне, зміст і форма, 

необхідність і випадковість. Такий підхід дав змогу виявити закономірності, 

динаміку та особливості становлення і подальшої діяльності польської поліції 

на західноукраїнських землях. 

Пізнання тих чи інших категорій відбувається з використанням певної 
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сукупності ідей та вимог, які мають науковий характер і відомі як принципи 

наукового пізнання. Принципи визначаються як вихідні ідеї, засади, що 

відображають суттєві положення науки. Принципи також є внутрішніми 

переконаннями людини, які визначають її ставлення до дійсності, суспільних 

ідей та діяльності. Методологія нашого дисертаційного дослідження базується 

на принципах: історизму, системності, функціональності, об’єктивності, 

всебічності дослідження, плюралізму. 

Важливу роль у науковому інструментарії в сучасній науці відводиться 

принципу історизму. На думку В. Селіванова, втілення в життя принципу 

історизму в пізнанні правових явищ передбачає, насамперед, погляд на предмет 

дослідження, що цікавить нас на даний момент, з позиції його змін у часі в ході 

розвитку історії суспільства. Історія в цьому випадку є постійним 

перетворенням майбутнього на теперішнє і теперішнього на минуле в 

результаті людської діяльності. У цьому перетворенні розвиток юридичних 

відносин є, перш за все, природно-історичним процесом [150, с. 579-591]. 

Зокрема О. Копиленко також включає принцип історизму до переліку 

основних принципів пізнання правової реальності і зазначає, що принцип 

історизму вимагає розгляду державних і правових явищ у розвитку та 

історичному взаємозв’язку, а не тільки з точки зору їх сучасного стану [157, 

с. 47]. Тож  у дослідженні ґенези та діяльності польської поліції на 

західноукраїнських землях, з використанням цього принципу розглядався  

правовий та історичний розвиток цього регіону в контексті подій в центрально-

східній Європі між двома світовими війнами. Крім цього, аналізуючи цю 

проблему був врахований досвід функціонування правоохоронних органів в 

Австро-Угорській та Російських імперіях.  

Іншим методологічним принципом, який посів чільне місце в сучасній 

юридичній науці, є системний. Системний принцип – це аспект, ракурс 

дослідження, що передбачає розгляд об’єкта як складного багатогранного, 

різноякісного явища, зв’язки в якому забезпечують його цінність. Сутність 

цього принципу в юридичній науці полягає в тому, що досліджуване явище 
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розглядається як певна система, яка є частиною системи ширшого порядку, 

виконує в ній певні функції і пов’язана з нею різними зв’язками. Як зазначає 

Б. Ганьба, цей принцип є універсальним інструментом пізнавальної діяльності, 

незамінний у дослідженні складних динамічних цілісностей [16, с. 60]. У нашій 

роботі крізь призму дослідження локальних підрозділів польської поліції в 

Галичині та Волині ми розглянемо діяльність усієї правоохоронної системи ІІ 

Речі Посполитої у міжвоєнний період. 

Суть функціонального принципу полягає у визначенні границь між 

структурними підрозділами за принципом функціональних обов’язків. 

Функціональний принцип робить наголос на практичній діяльності, допомагає 

виявити ті якості або властивості, якими наділені об’єкти дослідження. У 

нашому дослідженні цей принцип використовується у розгляді повноважень та 

функцій окремих підрозділів польської поліції (загальної, кримінальної, 

політичної) та функцій структурних підрозділів поліції за територіальною 

організацією: Головне управління поліції, окружні (воєводські) командування 

поліції, повітові командування, комісаріати, дільниці. 

На сьогоднішній день одним із основних завдань історико-правового 

дослідження є одержання об’єктивних, всебічних, достовірних наукових знань, 

саме це зумовлює необхідність застосування у роботі наступного принципу 

наукового пізнання явищ дійсності – принципу об’єктивності. Так під 

принципом об’єктивності наукового пізнання О. Макаров розуміє 

неупереджене ставлення науковця до тих чи інших явищ і процесів, які 

досліджуються, а також відображення, опис і характеристика останніх такими, 

якими вони є насправді, не приховуючи їх негативні сторони і не приписуючи 

їм якостей, яких вони не мають [125, с. 100]. Принцип об’єктивності полягає в 

тому, що дослідження повинно базуватися лише на достовірних, перевірених 

фактах, а формування результатів дослідження має відбуватися логічно та 

об’єктивно. При досліджені нашої проблеми в радянський період, вітчизняні та 

польські автори доволі часто нехтували цим підходом. Їхні роботи носили 

заідеологізований та тенденційний характер. Своєю чергою, на сучасному етапі 
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польські вчені також продовжують не дотримуватись цього принципу та 

продовжують розглядати діяльність польської поліції у міжвоєнний період 

виключно у позитивному контексті, відкидаючи чи применшуючи її боротьбу з 

українським національним рухом.  Отож, авторкою під час дослідження 

питання діяльності польської поліції на західноукраїнських землях були 

відкинуті ці заангажовані підходи та висновки, а за допомогою 

багатостороннього аналізу першоджерел було об’єктивно вивчено діяльність 

польської поліції.  

Надзвичайна динамічність, а отже і складність дослідження держави і 

права в сучасний період розвитку людської цивілізації, їх інтенсивність 

розвитку – все це ускладнює розгляд цих явищ у традиційному, найбільш 

звичному для багатьох правознавців догматичному плані. О. Кресін зазначає, 

що в сучасний період у пострадянських країнах та в Україні зокрема, гостро 

постало питання альтернативи марксиським підходам у науці. На зміну 

однобічному соціально-економічному детермінізму прийшло усвідомлення 

багатовимірності розвитку права [109, с. 126]. У цьому полягає принцип 

плюралізму. У нашому дослідженні було проаналізовано та використано думку 

не лише одного автора чи наукової школи, а увесь спектр наукових поглядів на 

проблему нашого дослідження.  

Поряд із принципами наукового пізнання важливе значення у системі 

методології мають самі методи дослідження. Термін "метод" введений у 

науковий обіг стародавніми греками і в перекладі означає "спосіб, шлях 

прямування". Г. Гегель говорив, що метод є знаряддям, яке стоїть на боці 

суб'єкта, є засобом, через який суб'єкт співвідноситься з об'єктом. У юридичній 

та філософській літературі найпошренішим є таке визначення методу: це спосіб 

побудови і обґрунтування системи знання, сукупність прийомів та операцій 

практичного і теоретичного освоєння дійсності [89, с. 8]. Успіх дослідження 

більшою мірою залежить від правильності вибраного методу, від його 

актуальності і відповідності сучасному стану розвитку науки і суспільства [9, с. 

123]. 
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Отже, методологічну базу даного дисертаційного дослідження 

становлять філософські, загальнонаукові та спеціально-наукові методи 

дослідження.  

Філософські методи наукового пізнання розкривають загальні способи 

та принципи пізнання реальності. Вони є універсальними і застосовуються в 

процесі вивчення всіх проявів історико-правової дійсності. Крім цього, 

філософські методи виявляють саму стратегію дисертаційного дослідження, 

його загальну спрямованість, орієнтують на знаходження, відбір, 

нагромадження цілком визначених у соціально-змістовному відношенні фактів 

і, врешті-решт, зумовлюють характер і зміст оцінювання отриманих результатів 

дослідження. А без такого оцінювання соціальне пізнання неможливе [145, с. 

123]. 

Серед філософських методів у контексті даного дисертаційного 

дослідження найважливіше місце посідає діалектичний метод, який відіграє 

значну роль у теоретичному осмисленні об’єкта історико-правового 

дослідження.  

Діалектичний метод сприяв дослідженню динаміки становлення та 

розвитку системи польських правоохоронних органів на західноукраїнських 

землях міжвоєнного періоду у зв’язку та взаємозумовленістю із чинниками 

внутрішньої еволюції суспільних умов і зовнішніх перешкод для нормального 

функціонування цієї системи. Крім цього, цей метод дав змогу відобразити 

пряму залежність діяльності поліції від політичної ситуації в Республіці 

Польща та її роль у зв’язку з цим у системі органів державної влади. 

Діалектичний метод також використано для виявлення основних підстав зміни 

законодавства, що регулювало діяльність поліційних органів. 

З-поміж загальнонаукових методів у дослідженні застосовано 

історичний, системний, соціологічний, статистичний, герменевтичний.  За 

допомогою історичного методу можна пізнати досліджуване явище через 

призму процесу його зародження, розвитку та набуття ним тих властивостей, 

які характеризують його сутність на сучасному етапі розвитку суспільства. Так 
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застосування історичного методу в нашому дослідженні зумовлене метою 

співставлення проблем становлення й дійсності польської системи 

правоохоронних органів на західноукраїнських землях із загальноісторичним 

тлом тогочасних умов, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між 

історично-значимими подіями (проголошення відновлення Польської держави, 

проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, українсько-польської 

війни, рішення Ради послів держав Антанти, Державний переворот 1926 року і 

встановлення режиму “санації”  та ін.) та ґенезою структури польської поліції в 

Галичині та на Волині. Системний метод дав змогу проаналізувати структурну 

організацію польських поліційних органів на західноукраїнських землях у 

міжвоєнний період, встановити зв’язки між структурними підрозділами поліції, 

виокремити керівний склад, а також з’ясувати порядок формування поліційних 

органів. Крім цього, системний метод дав можливість відобразити місце поліції 

в системі органів державної влади. Соціологічний метод надав змогу пізнати 

історико-правову дійсність крізь призму тогочасних соціальних умов, 

встановити вплив на функціонування системи польських правоохоронних 

органів інтересів різних груп суспільства та відобразити реальну оцінку їх 

діяльності з боку місцевого населення. 

Статистичний метод у роботі використано для встановлення та 

зіставлення статистичних даних щодо об’єкта вивчення. За допомогою цього 

методу досліджено кількісний та якісний склад органів державної поліції на 

західноукраїнських землях у міжвоєнний період, їх матеріально-технічне  

забезпечення та проілюструвати дані у таблицях. Герменевтичний метод 

використано для тлумачення опублікованих документів і неопублікованих 

джерел архівних фондів. 

Серед спеціально-наукових методів дослідження використовувалися 

порівняльно-правовий, історико-правовий, герменевтико-правовий, 

соціологічно-правовий методи. 

Герменевтико-правовий метод дав змогу тлумачити тексти 

австрійського Кримінально-процесуального кодексу 1873 р., польського 
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Кримінально-процесуального кодексу 1928 р., законів “Про державну поліцію” 

від 24 липня 1919 року та 6 березня 1928 року, підзаконних нормативно-

правових актів, які регулювали діяльність польської державної поліції, судових 

рішень у кримінальних справах, архівних та опублікованих документів, які 

стосувались особливостей діяльності поліції  у Галичині та на Волині у 

міжвоєнний період. При використанні герменевтико-правового методу 

застосовувалися філологічний, логічний, історичний, системний та цільовий 

способи тлумачення. 

Серед згаданих методів значної уваги заслуговує порівняльно-правовий 

метод, адже за його допомогою вдалось порівняти організацію та діяльність 

поліції на території Галичини та Волині у міжвоєнний період. Наприклад, чітко 

можна прослідкувати спрямованість діяльності поліції  в Галичині на боротьбу 

з українським націоналістичним рухом, а на Волині - з комуністичним рухом. 

Крім того, цей метод використано для аналізу функцій і повноважень поліції на 

різних етапах її діяльності. Наприклад, перший етап охоплює 1918-1921 рр. та 

характеризується становленням поліційних органів, другий етап охоплює 1921-

1939 рр.  характеризується перетворенням  поліції на каральну структуру 

правлячого режиму. Порівняльно-правовий метод дав змогу порівняти  норми 

австрійського Кримінально-процесуального кодексу 1873 р. та польського 

Кримінально-процесуального кодексу 1928 р. щодо функцій та повноважень 

поліції у кримінальному процесі на західноукраїнських землях, а також 

встановити спільні риси та відмінності у такому регулюванні. У роботі 

застосовували синхронні і діахронні порівняння. Зокрема, синхронні 

порівняння використовувалися при порівнянні правового регулювання 

діяльності поліції у кримінальному процесі на західноукраїнських землях у 

складі Австро-Угорської монархії та у складі Республіки Польща. Діахронне 

порівняння  використовувалося при аналізі змін у правовій регуляції діяльності 

поліції на різних етепах існування ІІ Речі Посполитої. 

Соціологічно-правовий метод використано для відображення практики 

формування поліційних органів у ІІ Речі Посполитій, зокрема  повній 
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дискримінації українського населення при доборі кадрів. Крім цього, за 

допомогою цього методу проведений детальний аналіз способів та методів, за 

допомогою яких польська поліція виконувала свої функції та повноваження. 

Найнаочнішим відображенням практики діяльності поліції є боротьба з 

українським національним та комуністичним рухами.  

Особливе значення для дослідження мав історико-правовий метод, 

оскільки його застосування відбувалося на кожному етапі дослідження, 

зокрема, розкрито соціально-політичні й правові передумови утворення 

польської державної поліції та її діяльності. Історико-правовий метод дав змогу 

виокремити із сукупності історичних фактів елементи правової дійсності, 

відстежити взаємозв’язок між ними і спроектувати одержану модель на 

тогочасне суспільне життя. За допомогою цього методу відбуваються збір, 

обробка й узагальнення інформації [3, с. 30]. Саме завдяки використанню цього 

методу, в роботі досліджено процес прийняття нормативно-правових актів, які 

регулювали діяльність поліції, подальшої їх зміни та застосування в конкретних 

історичних умовах. 

При використанні вищезазначених методів дослідження велике значення 

має правильне і узгоджене застосування логічних прийомів: аналізу, синтезу, 

аналогії, індукції, дедукції тощо. Адже без правильного застосування логічних 

прийомів усі інші методи не можуть бути дієвими. 

Поняття й категорії виступають засобами дослідження організації та 

діяльності поліції на західноукраїнських землях у складі Республіки Польщі у 

міжвоєнний період. Їх можна поділити на загальні (характерні для широкого 

кола історико-правових праць) та спеціальні (властиві, насамперед, цьому 

дослідженню). Загальними елементами понятійно-категоріального апарату є 

поняття поліція, закон, кримінально-процесуальний кодекс, округ, повіт, 

дізнання, слідство, український національний рух, комуністичний рух. 

Спеціальними поняттями є кримінальна (слідча) поліція, політична поліція, 

комунальна поліція, пацифікація, конфідент, таємний нагляд (інвілігація), 

комісаріат, дільничний. 
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Висновки до Розділу 1 

Підсумовучи історико-правовий огляд наявної наукової літератури за 

темою дослідження, можна дійти висновку про те, що діяльність польської 

поліції на західноукраїнських землях у міжвоєнний період не була предметом 

спеціального комплексного дослідження. Це зумовлено низкою об’єктивних 

причин. Першою чергою, в повоєнний період радянські вчені розглядали цю 

проблему опосередковано, в контексті соціально-економічного поневолення 

українських земель “панською Польщею”. По-друге, в Польській народній 

республіці ця тема перебувала під негласною забороною до падіння 

комуністичної системи. По-третє, після 1991 р. в українській історіографії 

діяльність польської поліції в Галичині та на Волині в період 1918-1939 рр. 

вивчалась, як правило в руслі боротьби польської влади з українським 

національним рухом. Водночас узагальнення багатого наукового доробку 

дозволило відбутись цьому дослідженню. 

У наш час у відкритому доступі перебуває великий масив документів, 

який дозволив повною мірою реконструювати процес зародження та 

функціонування польської правоохоронної системи на західноукраїнських 

землях. Опублікований статистичний матеріал допоміг краще зрозуміти якісні 

та кількісні показники нашої проблематики. Збірники, видані українськими 

вченими в еміграції у міжвоєнний період, яскраво ілюструють політичну 

заангажованість, яка призвела до зловживань та грубого порушення закону 

польською поліцією у взаєминах з українським національним рухом. Крім 

цього, в дослідженні використано велику кількість досі неопублікованих та 

невідомих документів. 

Методологію дисертаційного дослідження становить комплекс 

методологічних інструментів: філософських, загальнонаукових і спеціально-

наукових методів, принципів та підходів наукового пізнання, логічних 

прийомів, які застосовувалися на емпіричному, теоретичному та практичному 

рівнях, та які дали змогу по-новому розглянути основні проблеми формування і 
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функціонування польської поліції на західноукраїнських землях у міжвоєнний 

період 
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РОЗДІЛ 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ 

ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА ПЕРЕДУМОВИ 

РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІЦІЙНИХ СТРУКТУР 

2.1 Захоплення західноукраїнських земель та їх включення до 

складу Республіки Польща 

Територія Галичини (сучасна Львівська, Івано-Франківська і 

Тернопільська області) та Волині (сучасна Волинська та Рівненська області) 

завжди були частиною історичних українських земель та одним із основних 

центрів етногенезу слов’янських народів. Археолог В. Гупало зазначає, що 

всередині VII ст. після поразки аварів, які до того тримали у сфері свого впливу 

слов’янські племена Волині й Прикарпаття, відбуваються кардинальні зміни в 

житті слов’ян. Зокрема, у VIII–IX ст., починають формуватися територіально-

політичні структури на зразок “племінних” княжінь [23 с. 73–75]. За правління 

князя Володимира Великого (980-1015) Галичина та Волинь остаточно 

інкорпорувалися в склад давньоруської держави і стали її надійним західним 

форпостом у боротьбі з польськими та угорськими феодалами. У період 

феодальної роздробленості (ХII–XIV ст.), виокремились Галицьке та Волинське 

князівства, які на початку ХІІІ ст. зусиллями Романа Мстиславовича та Данила 

Романовича були об’єднані в Галицько-Волинську державу. Скориставшись 

згасанням династії Рюриковичів, польські феодали зуміли в 1387 р. захопити 

споконвічно українські – галицькі землі. Водночас Волинь увійшла до складу 

Литовського князівства, а після Люблінської унії 1569 р., була приєднана до 

Польського королівства. Польські феодали та владна еліта провадили політику 

примусового окатоличення та ополячення українського населення Галичини та 

Волині. Попри це, Західна Україна в період середньовіччя та нового часу 

продовжувала залишатись важливим центром українського національного 

культурного та політичного життя. Сильним поштовхом до його активізації 

стали події національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.  

У 1772 р. внаслідок першого поділу Речі Посполитої, Галичина була 

включена в склад монархії Габсбургів. При цьому австрійська влада 
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обґрунтовувала свої територіальні загарбання короткочасним пануванням у 

краї угорського короля Андрія ІІ [114, с. 14]. В 1795 р., після третього поділу 

Речі Посполитої, Західна Волинь відійшла до Російської імперії. 

Землі, які відійшли до Австрії внаслідок поділів Речі Посполитої, були 

штучно об’єднані в один коронний край Галичини і Лодомерії з великим 

князівством Краківським і князівствами Освенцімським і Заторським. Він 

адміністративно поділявся на дві частини: Східну Галичину, заселену 

українцями, та Західну Галичину, де переважали поляки [135, с. 89]. На думку 

українського вченого М. Лозинського (1880-1937), вся політична влада в 

коронному краї дісталась у польські руки через слабкість австрійського 

управлінського апарату та засилля місцевих польських магнатів. Тому до часу 

впровадження в Австро-Угорській імперії загального та рівного виборчого 

права в 1907 р., домінуючою силою в адміністрації, судах та органах 

самоврядування Галичини залишалась польська шляхта. На початку ХХ ст. її 

замінює польська національна демократія [122, с. 55].  

На початку ХХ ст. різко загострились протиріччя між провідними 

світовими державами – Німеччиною, Австро-Угорщиною, Росією, Францією та 

Великобританією. Результатом цього стало утворення антагоністичних 

військово-політичних блоків: у 1904–1907 рр. Антанти (Великобританія, 

Франція, Росія) та в 1879–1882 рр. Троїстого союзу (Італійське королівство, 

Австро-Угорщина, Німецька імперія), який згодом у 1914 р. трансформувався у 

Четверний союз (Болгарія, Османська імперія, Австро-Угорщина, Німеччина). 

Конфронтація між ними призвели до початку Першої світової війни у 1914 р.  

Польська еліта Галичини вбачала у цьому конфлікті шанс для 

відновлення Речі Посполитої. У серпні 1914 р. польське депутатське об’єднання 

у австрійському парламенті прийняло відозву до мешканців краю. У ній 

закликалось усіх поляків, здатних носити зброю, до боротьби проти Російської 

імперії. Інший пункт цього звернення декларував створення єдиного 

колегіального політичного органу для захисту польських національних 
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інтересів в Австрії під час війни – Головного національного комітету [227, s. 

12].  

Як зазначила сучасна дослідниця польського національного руху 

початку ХХ ст. в Україні О. Білобровець, більшість польської політичної еліти 

Волинської губернії підтримало Російську імперію у Першій світовій війні [4, c. 

5]. 14 серпня 1914 р. головнокомандувач російської армії генерал-ад’ютант 

Микола Миколайович оприлюднив “Відозву до польської нації”. У ній 

вказувалось на те, що завдяки російській армії, “здійсниться мрія поляків про 

поєднання їхнього народу у єдиному державному тілі під управліням царя з 

династії Романових [227, s. 12]. 16 серпня 1914 р. польські політичні партії 

(національні демократи, польська прогресивна партія, партія реальної 

підтримки, польське прогресивне об’єднання) зібравшись у Варшаві, схвально 

оцінили позицію російського головнокомандувача у “польському питанні” та 

наголосили на своїй вірнопідданській позиції щодо російського царату [4, c. 5-

8].  

Після того як Західна Волинь була окупована австро-угорськими 

військами, польські політики у Відні почали лобіювати призначення в органи 

влади цього регіону своїх співвітчизників. У цей період луцьким бургомістром 

став поляк Т. Тележинський, а окружним комендантом –полковник 

К. Урбанський. Лише у Володимир-Волинському очільником міста було 

призначено українця, члена легіону УССусів Л. Мишугу [129, c. 23-39]. 

Останній організував українську міську міліцію. Водночас польське населення 

Володимира-Волинського сформувало кінну поліцію.  

9 лютого 1918 р Четверним союзом та Українською народною 

республікою (УНР). Було підписано Брест-Литовський мирний договір. Ця 

угода передбачала наявність таємного додатку. Відповідно до нього, Австро-

Угорщина зобов’язувалася не пізніше 20 липня 1918 р. підготувати проект 

законів про створення українського коронного краю в складі імперії. Він мав 

включати територію Східної Галичини і Буковини, де українське населення 
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становило більшість. Передбачалось створення крайового сейму та надання 

українцям преференції у формуванні місцевої адміністрації [91, c. 72-76].  

Попри значні політичні протиріччя, польські партії, які входили до 

складу польського кола (об’єднання депутатів) в Австрійському парламенті, 

змогли виробити спільну позицію щодо питання Брестського договору. Уперше 

соціалісти, консерватори і демократи зуміли поєднати свої зусилля задля 

спільної цілі анулювання таємного додатку до договору з УНР [98, с. 248]. 

Польські парламентарі перейшли в опозицію до австрійського кабінету 

міністрів Седлера, створивши цим самим гостру політичну кризу [208, s. 329]. 

У цій ситуації країни Антанти та США не могли стояти осторонь 

“польського питання”. Польський історик Г. Дильонгова вважає, що вони були 

змушені, під впливом воєнної ситуації, виробити спільну позицію з цієї 

проблеми. Британський прем’єр Д. Ллойд-Джордж (1863-1945) не симпатизував 

Польщі, але в січні 1918 р. заявив, що необхідно її відновити. Найважливішу 

заяву стосовно майбутнього Речі Посполитої зробив американський президент 

Т. В. Вілсон (1856-1924). У його проекті повоєнного врегулювання, відомого як 

“14 пунктів”, передбачалося створення незалежної Польської держави з 

виходом до моря. Проте у цій декларації чітко не встановлювались межі 

майбутньої Польщі та не обговорювалось правове становище Галичини. Але це 

не завадило більшості польських політиків бачити край у складі відновленої 

польської держави.  

У цей період серед польських політичних груп існувало два підходи 

щодо відбудови Речі Посполитої. Один табір, на чолі з Ю. Пілсуцьким (1867 – 

1935) підтримував “федеративну” концепцію встановлення кордонів Польщі. 

Вона полягала у створенні на сході Європи національних утворень (Литви, 

Білорусі, України), поєднаних з Варшавою системою державних союзів. Вони 

мали б становити бар’єр від більшовицької Росії. До складу нової Речі 

Посполитої мали увійти: Польське, Литовське, Поліське, Волинське, Галицьке, 

Подільське королівства [2, с. 25]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1867
http://uk.wikipedia.org/wiki/1935
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Іншу частину польської політичної еліти очолював лідер польської 

національної демократії Р. Дмовський (1864 – 1939). Він стверджував, що з 

огляду на цивілізаційне домінування польського етнічного елементу на 

“східних кресах”… “майбутня польська держава має право вийти з польських 

етнографічних меж такою мірою, щоб відповідати цінностям історичної Польщі 

і реалізувати цивілізаційний потенціал великого народу” [198, s. 377-378]. 

Оптимальним варіантом, на його думку, мала б стати межа, що проходити по 

лінії другого поділу Речі Посполитої від 1793 р. Цей, окреслений лідером 

ендеції східний кордон майбутньої Польщі, отримав у липні 1917 р. назву «лінії 

Дмовського» [93, с. 12-13].  

Отже, ці дві концепції жодним чином не враховували національних 

інтересів українського народу. Тогочасний польський політикум, незалежно від 

своїх політичних уподобань, розглядав українців як “матеріал” для побудови 

“відновленої” Польської держави.  

Восени 1918 р. Четвертний союз перебував на грані військової поразки. 

Австро-Угорщина 14 вересня 1918 р., а згодом і Німеччина звернулися до 

президента США В. Вільсона з пропозиціями укласти мирну угоду на основі 

його “14 пунктів” [123, с. 142]. 

Поляки, спостерігаючи внутрішній розлад Австро-Угорщини, активно 

готувалися до захоплення влади. 8 жовтня 1918 р. Регентська рада у Варшаві 

видала маніфест до польського народу, де проголосила незалежність Польської 

держави, яка охопила би всі польські землі, з доступом до моря, економічною 

та політичною самостійністю, територіальною цілістю, гарантованою 

міжнародними договорами. Було створено коаліційний уряд, до якого увійшли 

праві національні демократи, що не заплямували себе співпрацею з австро-

німецькою окупаційною владою. Регентська рада призначила своїм 

представником у Галичині В. Чарторийського. 12 жовтня 1918 р. він розпочав 

переговори з польськими представниками у Віденському парламенті щодо 

майбутнього краю [193, s. 280].  

http://uk.wikipedia.org/wiki/1864
http://uk.wikipedia.org/wiki/1939
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Це змусило австрійського цісаря Карла І провести 12 жовтня 1918 р. 

зустріч з провідниками парламентарних клубів з метою з’ясування їхньої думки 

про політичне становище. Представники польського кола від імені всієї 

Галичини повідомили, що вони відходять від Австрії до об’єднаної та 

незалежної Польщі [215, s. 307]. Своєю чергою українські посли Є. Петрушевич 

та Є. Левицький заявили про “гаряче бажання всіх українців, щоб утворити 

самостійну Українську державу, зокрема зі Східної Галичини, Північної 

Буковини та північно-західної Угорщини” [139]. 

Щоб не допустити подальшого розпаду імперії, цісар Карл І вирішив 

почати перебудову Австрії у союзну державу, до якої входили б окремі 

національні держави: німецько-австрійська, чеська, південно-слов’янська та 

польську. Таким чином він сподівався задовільнити вимоги В. Вільсона про 

автономію народів Австро-Угорщини і спробувати якось зберегти імперію. 16 

жовтня 1918 р. Карл І видав маніфест “До моїх вірних австрійських народів!” 

[126]. 

Опираючись на цей маніфест, український галицький політикум 

розпочав створення Національної Ради. 18 жовтня 1918 р. у Львові зібрались 

українські єпископи, посли до Державної ради та галицького і буковинського 

сеймів. Вони прийняли рішення про утворення Української Національної Ради. 

Було прийнято два важливі акти конституційно-правового характеру: Статут і 

Резолюцію. На їх основі українська етнографічна територія в Австро-Угорщині 

мала творити окремий суб’єкт у складі австрійської федерації [11, с. 406-407].  

Розуміючи невідворотність розпаду Австро-Угорщини, польські 

політики Галичини в жовтні 1918 р. приступили до створення власних владних 

інституцій. При цьому ігнорувалися державні права українців. У польському 

суспільстві була поширена думка про те, що українське населення змушене 

буде визнати нову польську владу. Так у своїй промові 3 жовтня 1918 р. у 

віденському парламенті лідер галицьких соціал-демократів І. Дашинський 

(1866-1936) констатував, що українці та поляки як брати вирішать усі 

суперечності та об’єднаються проти спільного гнобителя – Австрії [323, s. 16].  
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Отже, Польща, будучи розділеною протягом 150 років, змогла вибороти 

свою незалежність, але не змогла позбутися імперського стилю у своєму 

правлінні. 

Польські політики розпочали творити національні державні інституції 

саме в Західній Галичині. 24 жовтня 1918 р. у Кракові відбулося засідання 

представників найвпливовіших польських політичних партій краю. На ньому 

було вирішено утворити польський орган влади, який би перейняв від 

центральної влади контроль над місцевою адміністрацією. Остаточна ухвала 

про створення такої структури була прийнята 28 жовтня 1918 р. Вона одержала 

назву Польська ліквідаційна комісія (ПЛК). 28 жовтня 1918 р. було ухвалено 

резолюцію, яка стверджувала, що польські землі, які до цього перебували в 

складі Австро-Угорської монархії, належать до польської держави [312, s. 6]. 

Проте початки діяльності ПЛК не можна вважати надзвичайно плідними. Через 

постійні суперечки не вдалося сформувати постійного керівного органу. Діяла 

лише тимчасова президія, в яку входили В. Вітос, І. Дашинський, Т. Тертіль.  

Політики з ПЛК планували переїхати до Львова та перейняти владу від 

австрійського намісника генерала К. Гуйна [111, с. 48]. Проте поляками не було 

враховано активної протидії з боку українського населення. Характеризуючи дії 

польських політиків у цей період можна сказати, що вони остаточно відкинули 

право українців на власну державність чи хоча б автономію. У результаті цього 

були знищені всі можливості для політичного компромісу між двома 

національними рухами. Це, своєю чергою, спричинило початок польсько-

українського збройного протистояння в 1918 – 1919 рр. 

29 жовтня1918 р. ПЛК надіслала листа прем’єр-міністрові Австро-

Угорщини Г. Ламашу. У цьому документі Галичина була проголошена 

складовою частиною відновленої Польщі, а ПЛК – новою регіональною 

владою, непідконтрольною Відню. Наступним кроком ПЛК було 

оприлюднення 29 жовтня 1918 р. звернення до всіх урядовців Галичини. не 

виконувати наказів австрійських військових та цивільних властей [165, Арк. 3]. 
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У ніч з 30 на 31 жовтня польські військові на чолі з Б. Роєм, роззброїли 

австрійський гарнізон Кракова і захопили місто, а згодом – інші населені 

пункти Західної Галичини. 

Своєю чергою, українські національні сили у Східній Галичині в кінці 

жовтня 1918 р. перейшли до активної фази дій. 18-19 жовтня у Львові 

Українська парламентська репрезентація (до якої входили українські депутати 

австрійського парламенту) скликала збори всіх депутатів австрійського 

парламенту, галицького та буковинського крайових сеймів, українських 

єпископів та по три представники від українських політичних партій Галичини 

та Буковини. Ці збори за важливістю прийнятих рішень отримали назву 

конституанти. На них було обрано Українську Національну Раду (УНР) як 

представницький орган українського населення Австро-Угорщини. Головою 

Української національної ради обрано Є. Петрушевича [103, с. 4]. Військові 

об’єдналися під керівництвом Української генеральної команди на чолі з 

Д. Вітовським. Було розроблено план захоплення влади в краї. 

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. українські військові частини 

роззброїли австрійські підрозділи і захопили всі державні та крайові установи у 

Львові [97, с. 184]. 

1 листопада 1918 р. Українська національна рада видала відозви “До 

населення міста Львова” та “Український народе”, які були опубліковані в 

газетах та розвішані у вигляді афіш по місту. Це були важливі історичні 

документи, які засвідчували кінець панування Габсбургської монархії, 

перемогу збройного повстання і утвердження Української держави [159, с. 147]. 

9 листопада 1918 р. на засіданні УНР створено виконавчо-розпорядчий орган – 

уряд держави під назвою Тимчасовий Державний Секретаріат. Його першим 

керівником став Кость Левицький. Тимчасовий Державний Секретаріат  

складався з голови та 14 державних секретарів. До цього часу УНР була не 

тільки законодавчим, але й виконавчо-розпорядчим органом. 10 листопада УНР 

в урочистій обстановці прийняла присягу Державного Секретаріату та ухвалила 

рішення про з’єднання українських земель в єдину державу. 13 

https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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листопада 1918р.  УНР затвердила Конституційні основи новоствореної 

Західноукраїнської Народної Республіки — ‘Тимчасовий основний закон про 

державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської 

монархії’. До її складу мали увійти українські повіти Східної  Галичини, 

Північної Буковини та українські комітати Закарпаття [103, с. 10].  

Отже, з точки зору міжнародного права, такі дії українських політиків 

були реалізацією права націй на самовизначення та побудову власної держави, 

які повністю відповідали “14 пунктам” В. Вільсона, що декларували 

формування національних держав на уламках колишньої Австро-Угорщини. 

Проте польські політики не допускали навіть самої думки про рівність 

польського та українського народів, про рівність їхнього права на боротьбу за 

свободу. 

Події 1 листопада 1918 р. виявилися цілковитою несподіванкою для 

польської спільноти Східної Галичини. Польське населення категорично не 

сприйняло факту утворення Української держави на території краю. У західній 

частині Львова виникають стихійні осередки польського опору. У місті 

розпочалися вуличні бої. 1 листопада 1918 р. виник Польський Національний 

Комітет (ПНК), що згуртував у собі репрезентантів усіх польських партій. 

Керівником польськими військовими силами було призначено 

Ч. Мончинського, його заступником – С. Нільського-Лапінського [111, с. 95].  

У перші дні польсько-українського протистояння у Львові ПЛК не 

здійснила жодних кроків для підтримання поляків у східній частині краю. Така 

ситуація склалася внаслідок проголошення у частині західної Галичини 

Тарнобжеської республіки, яку очолили ліворадикальні лідери, опозиційні до 

краківської влади.  

Активнішим у цьому плані виявилась варшавська влада. 11 листопада 

1918 р. було проголошено польську державу. І вже 16 листопада 1918 р. її 

керівник Ю. Пілсуцький видав наказ для організації у Перемишлі “збройної 

відсічі” для Львова. Керівником польських частин у Східній Галичині було 

призначено генерала Б. Роя. 21 листопада 1918 р. польські підрозділи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
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розпочали наступ на Львів. Українські частини опинились перед загрозою 

оточення. Це змусило українське керівництво прийняти рішення про відступ з 

міста. Українська національна рада та Державний Секретаріат переїхали до 

Тернополя, а в грудні до - Станіславова [107, с. 47-48]. 

23 листопада 1918 р. відбулося засідання ПНК. На ньому було прийнято 

рішення про утворення Тимчасового правлячого комітету (ТПК) як 

тимчасового регіонального уряду для сходу краю. 

З відступом українських підрозділів зі Львова бойові дії не 

припинились. Українське керівництво зуміло передислокувати свої частини та 

стабілізувати фронт. Польське військо та влада контролювали лише Львів з 

околицями та залізничну гілку до Перемишля. Центральний уряд у Варшаві не 

мав достатньо ресурсів для війни у Східній Галичині. Ситуацію ускладнили 

бойові дії з німцями у Великопольщі та Сілезії, польсько-чеський конфлікт у 

Цешині та протистояння з більшовиками в західній Білорусі і Литві. Польські 

підрозділи, які прибули до Львова, були малочисельні та слабо дисципліновані. 

У аналітичних доповідях польського генерального штабу того періоду 

вказувалось на те, що чисельність українського війська вдвічі переважала 

польське, а більшість польських жовнірів, що походили з-поза Галичини, не 

розуміли сенсу воювати з українцями за українські землі [196, s. 225]. 

У такій ситуації ТПК та ПЛК розпочали пошук шляхів для об’єднання. 

29 січня 1919 р. у колишньому львівському Намісництві відбулась нарада 

польських політиків. На ній було прийнято рішення утворити єдиний орган 

влади для цілої провінції – Правлячу комісію для Галичини, Сілезії, Спижу та 

Орави (ПК) [303]. 

ПК складалася з 15 відділів. Вісім з них розташувались у Львові. 

Формальною основою діяльності ПК був Статут, затверджений Ю. Пілсуцьким 

10 січня 1919 р. Відповідно до нього комісія була тимчасовим 

адміністративним органом центрального варшавського уряду найважливішим 

завданням якої було пришвидшення процесу об’єднання Галичини з Польщею. 
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Експансіоністська політика відновленої Речі Посполитої не обмежилась 

лише Галичиною. Скориставшись хаосом, який склався в Україні після 

повалення режиму П. Скоропадського та евакуації австро-німецьких військ, 

польська армія під командуванням Я. Ромера та Е. Ридз-Смігла до кінця 

листопада 1918 р. захопила міста Устилуг, Володимир-Волинський, Ковель. У 

січні 1919 р. війська УНР зуміли відвоювати ці терени. У березні 1919 р., 

скориставшись наступом більшовиків, польська армія активізувала воєнні дії на 

волинському фронті. У травні 1919 р. капітулював український гарнізон 

Луцька, після цього більша частина Західної Волині була окупована польською 

армією [26, с. 53-57]. Для управління цими територіями у Варшаві був 

сформований Генеральний секретаріат східних земель Польщі. 22 квітня 1919 р. 

його очолив Є. Осмоловський, який перебував на цій посаді до кінця існування 

структури [206, s. 113].  

7 червня 1919 р. було утворене управління волинських повітів з центром 

у місті Ковелі. До його складу увійшли Ковельський, Луцький, 

Володимирський повіти [306]. 9 вересня 1919 р. на цій основі було утворено 

Волинський адміністративний округ, який складався з Володимирського, 

Ковельського, Луцького, Дубенського, Рівненського, Кременецького, 

Острозького, Ізяславського, Звегельського повітів [307]. 20 листопада 1919 р. 

його центр було перенесено до Луцька. 17 січня 1920 р. Ю. Пілсуцький видав 

наказ про створення Цивільного управління земель Волині й Подільського 

фронту (далі – ЦУЗВПФ) замість Волинського округу. На чолі ЦУЗВПФ стояв 

комісар (А. Мінкевич), підпорядкований Генеральному секретарю східних 

земель Польщі. 1 червня 1920 р. ЦУЗВПФ було переведено під управління 

Генерального командувача польських військ Ю. Пілсуцького. 1 червня 1920 р. 

з-під юрисдикції ЦУЗВПФ були виведені Володимирський, Ковельський, 

Луцький, Дубенський, Рівненський, Кременецький, Острозький повіти, які 

підпорядкувались уряду Речі Посполитої . 

У кінці лютого 1919 р. польський уряд зумів стабілізувати політичну 

ситуацію в країні. Це дало йому змогу перейти до наступного етапу 
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інкорпорації Галичини до складу Польської держави. Розпорядженням Ради 

міністрів Польщі від 7 березня 1919 р. ПК була розформована. Виконавчу владу 

очолив Генеральний делегат уряду, якого призначав Тимчасовий Начальник 

держави за пропозицією Ради міністрів [167, Арк. 1]. 10 березня 1919 р. цю 

посаду обійняв К. Галєцький, досвідчений урядовець, колишній австрійський 

міністр та комісар ПК. Уряд надав Генеральному делегату надзвичайно широкі 

повноваження. Він сконцентрував у своїх руках не тільки виконавчу владу, але 

й контроль над місцевим самоврядуванням. 

Попри формування польської адміністрації у краї, Варшава домагалася 

визнання приналежності Галичини до Польської держави Галичини на 

міжнародній арені. Значна роль у цьому процесі відводилась Паризькій мирній 

конференції, яка розпочала свою роботу в січні 1919 р. Як згадував у своїх 

спогадах голова британської делегації, премє’р-міністр Великої Британії 

Д. Ллойд-Джордж, Польща відкинула принципи самовизначення націй. 

Мотивуючи своє прагнення включити Галичину до складу відновленої Речі 

Посполитої, польська дипломатія використовувала аргумент захоплення своїми 

королями цих територій у Середньовіччі. На думку англійського прем’єра, 

наміри Польщі знайшли підтримку у французьких та американських 

політичних колах. Париж прагнув створити сильну польську державу на 

противагу Німеччині. Включення литовських, українських та білоруських 

теренів у ІІ Річ Посполиту мало сприяти цьому [121, с. 268-270]. Отже, в 

українсько-польському конфлікті Франція була однозначно на боці Польщі. 

Прем’єр-міністр Франції Ж. Клемансо не приховував, що не може пробачити 

українцям “ганебного миру у Брест-Литовському”. Він вважав, що українську 

національну ідею підтримує Німеччина та постійно наголошував на тому, що 

Австро-Угорщина та в її складі галицькі українці воювали проти Антанти [119, 

с. 257]. 

Американська делегація на чолі з В. Вільсоном сприяла Польщі через 

значний вплив польських емігрантів на вибори в США. Крім того, польський 
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представник, відомий піаніст І. Падеревський мав сильний особистий вплив на 

американського президента. 

Єдиним винятком в антиукраїнському блоці західних держав була, 

певною мірою, Великобританія. Як вважає знаний у світі американський 

історик українського походження Т. Гунчак, однією з причин цього 

прихильного ставлення до української проблеми було те, що на той час 

радником британського міністерства закордонних справ у справах Галичини 

був Л. Намієр. Він походив із єврейської родини зі Заліщик, вчився у 

Львівському університеті. Добре знав соціальну-політичну ситуацію в Галичині 

і переконував підтримувати українську справу [22, с. 163]. Також 

Великобританія мала економічні інтереси в Дрогобицькому нафтовому районі.  

У діяльності Паризької мирної конференції взяли участь й українські 

представники. Українська делегація, яка прибула без формального запрошення, 

так і не була визнана і могла розраховувати лише на неофіційні зустрічі з 

іншими делегаціями. Очолив делегацію Г. Сидоренко, а його заступником став 

державний секретар закордонних справ ЗУНР В. Панейко. До її складу також 

увійшли О. Шульгин, А. Марголін, М. Туган-Барановський, С. Томашівський та 

інші [19, с. 113]. 

29 січня 1919 р. було утворено комісію у польських справах під 

головуванням французького дипломата, колишнього посла Франції у Берліні 

Ж. Камбона. Крім того, було утворено і скеровано до Варшави міжсоюзну 

місію на чолі з колишнім військовим міністром Франції, послом у Росії 

Ж. Нулансом. До місії входили генерали А. Ніссель (Франція), А. Картон 

(Англія), Ф. Кернан (США), Р. Лонген (Італія).  

3 березня 1919 р. голова польської делегації Р. Дмовський представив 

ноту, в якій окреслив територіальні претензії Польщі. Відповідно до цього 

документу східний кордон Речі Посполитої мав сягати західної Волині та 

Поділля. Комісія Ж. Камбона приступила до роботи 12 березня 1919 р. 

22 квітня 1919 р. вона визнала східний кордон по «лінії Керзона» (умовна 

демаркаційна лінія, запропонована англійським міністром закордоних справ 
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лордом Д. Керзоном, що проходила через Гродно – Ялівку – Немирів – Берестя 

– Дорогуськ – Устилуг, на схід від Грубешова, через Красилів, на захід від 

Рави-Руської, на схід від Перемишля аж до Карпат) [196, s. 289]. 

Польська делегація категорично відкинула цю пропозицію. 

Р. Дмовський висунув три пункти, за яких поляки погоджувались на перемир’я 

з ЗУНР: 1. Задля стабільності у Центральній Європі необхідно сформувати 

спільний польсько-румунський кордон, а, отже, польські війська повинні 

окупувати Східну Галичину. 2. Українська Галицька Армія має перейти під 

контроль польського Генерального штабу. 3. Усі нафтові промисли Галичини 

мають перейти у власність польської держави [222, s. 82]. 

Додатковим козирем для поляків на мирній конференції були мілітарні 

успіхи на галицькому фронті. Не зважаючи на зобов'язання не вживати проти 

українців сформованої у Франції армії генерала Ю. Галлера, її було спрямовано 

на протиукраїнський фронт. У середині травня 1919 р. поляки почали загальний 

наступ на українські позиції в Галичині та на Волині й дійшли 25 травня 1919 р. 

до лінії Болехів-Ходорів-Бібрка-Буськ. Тут слід зазначити, що як тільки 

ініціатива у протистоянні переходила до українських військ, одразу 

оголошувались вимоги від Антанти до політичного керівництва припинити 

військові дії. Звичайно, були і тактичні прорахунки українського військового 

керівництва, які не дали можливості довести військові дії до перемоги, проте 

ключовим фактором у перемозі Польщі відіграла Антанта, до якої з великою 

довірою ставилось українське керівництво. Важливим аргументом для 

включення Східної Галичини до Польщі була більшовицька загроза з боку Росії 

та Угорщини.  

25 червня 1919 р. Найвища рада Антанти дозволила зайняти польським 

військам Східну Галичину по річку Збруч. Проте завдяки зусиллям Д. Ллойд-

Джорджа, польський уряд перебрав контроль над цими територіями лише 

тимчасово [197, s. 171-172]. Згідно умов Версальського мирного договору 

східний кордон Польщі в майбутньому мали вирішити країни Антанти [12, с. 

41].  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA
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Після цього рішення «галицьким питанням» почали займатися міністри 

закордонних справ країн Антанти та їх заступники. 30 червня 1919 р. у складі 

комісії для польських справ було утворено підкомісію на чолі з французьким 

генералом Лє Рондом. Вона мала виробити проект політичного статуту для 

Галичини [105, с. 163]. Після складних переговорів у листопаді 1919 р. було 

прийнято Статут для Східної Галичини. Відповідно до нього Польща 

одержувала мандат на управління краєм на 25 років. ІІ Річ Посполита мала 

представляти Галичину на міжнародній арені. Українська мова мала вживатись 

на рівні з польською в суді, адміністрації, органах місцевого самоврядування та 

шкільництві. Категорично заборонялась польська колонізація краю.  

Проте цей статут викликав невдоволення польської спільноти Галичини. 

Виявом таких протестних настроїв була брошура, яку видав генеральний 

делегат уряду К. Галецький в літку 1919 р. У цьому творі представник 

польської влади стверджував, що не існує історичних передумов для утворення 

окремої адміністративної одиниці у Східній Галичині. На його думку, жодна 

національна група краю не підтримувала такої ініціативи. Найбільше 

обурювала К. Галецького умова заборони польської колонізації. Це могло 

призвести до зменшення польського національного впливу в провінції. 

Генеральний делегат уряду також вважав, що не можна допустити створення 

місцевого Сейму, оскільки домінувати в ньому будуть українці [205, s. 2-7].  

Польські політики саботували втілення в життя статуту для Галичини. 

Під різноманітними приводами положення цього документа так і не були 

реалізовані. Додатковим аргументом для відхилення статуту для Галичини був 

початок переговорного процесу між Польщею та представниками УНР. 

Безвихідне воєнне становище змусило С. Петлюру піти на такий крок. 31 

травня він вислав на переговори з поляками місію генерала С. Дельвіга, яка 

мала укласти перемир’я та досягти домовленостей про спільні дії проти 

більшовиків [21, с. 15].  

Переговорний процес був довгим та складним. Та попри негативне 

сприйняття цього факту значною частиною українського політикуму, 2 грудня 
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1919 р. українська делегація склала декларацію, в якій розглядала галицьке 

питання як внутрішньо польську справу.  

21 квітня 1920 р. міністр закордонних справ Директорії, голова 

дипломатичної місії УНР у Польщі А. Лівицький та міністр закордонних справ 

Польщі Я. Домбський підписали Варшавську угоду. Її головні умови були такі: 

1. Польський уряд визнавав право УНР на незалежне існування в межах на 

північ, схід і південь, які будуть визначені домовленостями із сусідніми 

державами. Одночасно Польща визнавала Директорію суверенної УНР на чолі з 

Головним отаманом С. Петлюрою як верховну владу в УНР. 2. Кордони УНР 

встановлювалися таким чином, що Річ Посполита в обмін за визнання 

незалежності України діставала Східну Галичину, Західну Волинь, Холмщину, 

Підляшшя, Полісся. 3. Польща визнавала за УНР територію до кордонів 1772 р. 

(тобто першого поділу Польщі). 4. Обидві сторони взаємно зобов'язувалися не 

укладати міжнародних угод, небезпечних для будь-якої з них. 5. Національно-

культурні права мали забезпечуватися громадянам української і польської 

національностей на територіях обох держав. 6. Аграрна реформа в Україні 

здійснюватиметься конституантою (установчими зборами, які скликаються з 

метою розробки конституції). До її скликання юридично забезпечувалися права 

землевласників польської національності в Україні. 7. Укладалася військова 

конвенція, що становила інтегральну частину цього договору. 8. Умова 

залишалася таємною і без згоди обох сторін не могла бути опублікована, за 

винятком параграфа 1, який оголошувався відразу ж після підписання угоди. 9. 

Умова вступала в силу негайно після її підписання. Як таємний, договір не 

підлягав ратифікації [200, s. 745-747]. Варшавський договір був засуджений 

найближчими прибічниками С. Петлюри – В. Винниченком, М. Грушевським 

та іншими [88, с 173]. 

Попри складне внутрішнє та зовнішнє становище, уряд С. Петлюри не 

мав повноважень та права підписувати цю угоду. Впершу чергу, ця угода 

перекреслювала Акт злуки УНР та ЗУНР від 22 січня 1919 р. Також, уряд УНР 

не мав конституційного права, самочинно без узгодження з Трудовим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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конгресом (парламентом) змінювати територіальні межі української держави. 

Більше того, навіть прем’єр-міністр І. Мазепа не був поінформований про 

деталі переговорного процесу. Без погодження з міністрами й ще трьома 

членами Директорії А. Лівицький не мав права одноосібно підписувати цей 

договір, який мав таємний характер і був опублікований лише в 1926 р. [151, 

с.344]. 

24 квітня представники УНР та Польщі підписали воєнну конвенцію 

(причому з українського боку  - генерал і підполковник, а з польського - майор і 

капітан), за якою бойові дії обох сторін могли вестися тільки під польським 

командуванням. Поляки зобов'язалися брати участь у цих операціях лише до 

Дніпра, в межах Правобережної України, яку вони вважали своєю (кордони до 

1772 p.). Тепер же нібито згоджувалися визнати цю територію за УНР. На 

Лівобережжі поляки відмовлялися допомагати військам УНР [200, s. 745-747].  

25 квітня 1920 р. об'єднані польсько-українські збройні сили (20 тис. 

польських і 15 тис. українських вояків) форсували Збруч, 26 квітня зайняли 

Житомир і Коростень, і за тиждень боїв вибили червоноармійські підрозділи із 

Житомирщини, Бердичева, Козятина і 7 травня 1920 р. вступили у Київ. 

У червні 1920 р. розпочався контрнаступ більшовиків. Протягом 7-10 

червня Червона армія займає Бердичів, Житомир, Білу Церкву, Фастів, 

Васильків, Гостомиль, Чорнобиль. 12 червня третя польська армія залишає 

Київ. Наступними були взяті Бородянка, Тетерів, Брацлав, Гайсин, Немирів, 

Ямпіль. У другій половині червня були взяті Вінниця, Жмеринка, Коростень, 

Новоград-Волинський. Наступ більшовиків продовжився і в липні: 4 липня 

було взяте Рівне, а наступного дня - містечко Бар на Вінниччині.  

10 липня у Спа (Бельгія) прем'єр-міністр Польщі С. Грабський підписав 

договір, згідно з яким уряд Польщі погоджувався зі східною лінією кордону, 

визначеною декларацією Верховної Ради Антанти від 8 грудня 1919 р. (т. зв. 

лінія Керзона), та зобов'язувався прийняти будь-яке рішення Антанти щодо 

майбутнього статусу Східної Галичини. 11 липня у Лондоні міністр 

закордонних справ Великобританії лорд Дж. Керзон у запрошенні радянській 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1926
http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1920
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1920
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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Росії взяти участь у Лондонській конференції окреслив східні кордони Польщі, 

які відповідали ухвалі Верхової Ради Антанти від 8 грудня 1919 р.: Гродно – 

Валівка – Немирів – Брест-Литовськ – Дорогуськ – Устилуг – на схід від 

Грубешова – через Крилів на захід до Рави Руської – на схід від Перемишля до 

Карпат. 12 липня червоні частини зайняли Кам'янець-Подільський. Того ж дня 

у Лондоні лорд Дж. Керзон направив радянському уряду в Москву ноту з 

вимогою припинити наступ Червоної армії. 16 липня радянський уряд РСФРР 

запропонував польському уряду розпочати мирні переговори, обіцяючи навіть 

відступити від “лінії Керзона” на користь Польщі. Проте польський уряд, 

врахувавши зміну військової ситуації на фронті, відмовився від переговорів.  

1 серпня 1920 р. у Тернополі було проголошено утворення Галицької 

Соціалістичної Радянської Республіки. В. Ленін, радив місцевим комуністам не 

панькатись з буржуазією і заможним селянством. За його вказівкою в Галичину 

відправлялася зброя, продовольство, грошова допомога і т.п., посилалися 

досвідчені партійні працівники [112, с. 14-15]. Насильні реквізиції, що 

проводили більшовики у селах, оподаткування господарств за національною 

ознакою, терор агентів ЧК викликали обурення серед населення, що значно 

ускладнило ситуацію для радянських частин, які наступали 

Проте польська армія зуміла наприкінці серпня відбити більшовиків від 

Варшави та розпочати наступ на Схід. Польські війська протягом вересня -

 жовтня відкинули Червону армію на лінію Нова Ушиця – Ваньківці – Деражня 

– Летичів – Нова Синява – Новокостянтинів – Стара Синява – Острополь. У цій 

ситуації В. Ленін запропонував розпочати мирні переговори. Більшовики готові 

були віддати полякам стільки територій у прикордонні, скільки вони захочуть 

взяти. Єдина умова полягала у припиненні бойових дій протягом десяти днів 

[136, с.774].  

Наприкінці серпня 1920 р. обидві сторони погодились провести 

переговори у нейтральній Ризі. Вони розпочались 21 вересня 1920 р. 12 жовтня 

1920 р. представник польської держави Я. Домбровський та Радянської Росії 

А. Йоффе підписали прелімінарний мирний трактат. Ризький мирний договір 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9A
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був підписаний 18 березня 1921 р. Польща визнавала існування УСРР, а РРФСР 

– входження Східної Галичини та Західної Волині до Польщі [308, s. 283]. 

Українська дослідниця C. Кобринська стверджує, що цей договір суперечив 

існуючим міжнародно-правовим актам та був підписаний без використання 

загальноприйнятих у світовій практиці способів врегулювання територіальних 

проблем [104, с. 12]. Проте, це був перший міжнародний договір, що визнав 

входження Східної Галичини та Волині до складу ІІ Речі Посполитої [105, с. 

185]. На думку багатьох польських дослідників, основним результатом 

Ризького договору було вирішення центрального питання польської зовнішньої 

та внутрішньої політики, а саме проблеми східного кордону [192, s. 467]. Хоча 

насправді входження західноукраїнських та західнобілоруських земель до 

складу ІІ Речі Посполитої поклало основу міжнаціональному напруженню, що 

постійно послаблювало Польську державу і, в кінцевому результаті, стало 

одним із факторів її краху. 

Після входження західноукраїнських земель до складу польської 

держави виняткового значення набула 7 стаття Ризького договору. Вона 

передбачала, що українці у Польщі мають право культивувати свою рідну мову, 

створювати і підтримувати свої школи, розвивати свою культуру, 

безперешкодно влаштовувати життя церкви і вільно виконувати релігійні 

обряди [17, c. 202]. Проте, слід зазначити, що протягом міжвоєнного періоду 

польська влада ігнорувала цей пункт, проводячи політику національної та 

державної асиміляції шляхом придушення політичного, громадського, 

економічного, культурного та релігійного життя українців. 

Після завершення польсько-радянської війни процес включення 

Галичини та Волині до складу Польщі пришвидшився. 1 вересня 1921 р. 

ліквідовувались намісництва. Східна Галичина була поділена на Львівське, 

Тернопільське та Станіславське воєводства. До складу Львівського воєводства 

входили такі повіти: Бібрка, Березів, Добромиль, Дрогобич, Ярослав, Яворів, 

Львів, Кросно, Ланцут, Кольбушов, Мостиська, Перемишль, Самбір, Пшеворск, 

Рава-Руська, Рудки, Ряшів, Сянок, Сокаль, Старий Самбір, Тарнобжеґ, Ніско. 
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До Станіславського – Богородчани, Долина, Городенка, Калуш, Снятин, 

Станіславів, Стрий, Тлумак, Турка, Жидачів. До Тернопільського – Борщів, 

Броди, Бережани, Кам’янка, Підгайці, Перемишляни, Скала, Тернопіль, Збараж, 

Теребовля, Зборів, Золочів.  

19 лютого 1921 р. було утворено Волинське воєводство в складі 

Володимирського, Горохівського, Дубненського, Острозського, Ковельського, 

Кременецького, Луцького, Любомильського, Рівненського повітів [268]. 

Однозначно, формуючи воєводства на західноукраїнських землях, 

польський уряд цілковито нехтував національними інтересами українського 

народу. Крім цього, новий адміністративний поділ перекреслював широку 

автономію Галичини, яка сформувалась у австрійський період.  

Очолював воєводську адміністрацію воєвода, якого мав призначати 

начальник держави на пропозицію міністра внутрішніх справ і після згоди Ради 

міністрів. Воєвода підпорядковувався міністру внутрішніх справ чи іншому з 

галузевих міністрів. Коли б воєвода не міг виконувати покладені на нього 

обов’язки, то його заступав один із начальників відділів при МВС, 

перебираючи на себе всі обов’язки та права воєводи. На воєводу були покладені 

обов’язки у справах державної адміністрації, які перед тим належали наміснику 

та Генеральному делегату. На базі постанов та розпоряджень польських 

міністрів воєвода в межах своєї компетенції видавав розпорядження, які 

набували сили після опублікування у газеті “Дзєннік воєводський”. Згідно зі 

згаданим документом, воєвода відповідав за безпеку у воєводстві. У 

надзвичайних випадках він мав право звертатися по допомогу до військових 

властей. Це розпорядження залишало за воєводою право надавати дозвіл на 

театральні вистави, кінематографічні покази та інші види масових акцій. До 

того ж воєвода повинен був здійснювати нагляд за пресою та пересуванням 

людей у воєводстві [163, арк. 21].  

Замість виконавчих структур намісництва, що існували в період Австро-

Угорщини, планувалося створити воєводське управління, яке мало складатися з 

таких відділів: промисловості, адміністрації та самоврядування, культури, 
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сільського господарства, здоров’я. Очолювати відділ повинен був начальник, 

якого призначав відповідний міністр [163, арк. 21]. Із запровадженням посади 

воєводи та створенням воєводського управління в Галичині були остаточно 

ліквідовані рештки автономії, а влада в краї перейшла під цілковитий контроль 

Польщі. 

Крім створення воєводського управління, польський уряд вирішив 

ліквідувати Галицький Крайовий сейм та його виконавчий орган – Крайовий 

відділ, оскільки існування автономних самоврядних інституцій не було в 

інтересах польських правлячих кіл. 30 січня 1920 р. дані інституції були 

ліквідовані. Планувалось створити Тимчасовий відділ самоврядування (ТВС) на 

період до запровадження воєводського самоврядування [95, c. 75]. ТВС 

перебрав на себе функції Крайового відділу. На цей орган були покладені 

обов’язки управління крайовим майном та фондами. ТВС складався з 6 членів 

та 3 заступників, яких обирав Сейм за поданням уряду. Голову ТВС призначав 

президент Польщі. На момент створення його очолив К. Галецький. 

Основними функціями польської воєводської адміністрації в Галичині та 

на Волині у міжвоєнний період, були не стільки організація суспільного та 

господарського життя в краї, скільки проведення окупаційної політики за 

вказівками центральної влади. 

Поділ краю на воєводства суперечив Статуту для Галичини. Щоб якось 

пом’якшити цей факт 26 вересня 1922 р. польський сейм прийняв закон про 

воєводську автономію у Східній Галичині та про утворення тут українського 

університету [275]. Проте, цей закон ніколи не був виконаний. 

Польська дипломатія не полишала надії на міжнародне визнання 

включення Галичини та Волині до складу Польської держави. Наприкінці 

1922 р. ставлення країн Антанти та США до цієї проблеми змінилось. Перш за 

все це було пов’язано зі зміною геостратегічної ситуації в Європі та приходом 

до влади у Великобританії консерваторів. Лондон був зацікавлений у створенні 

‘санітарного кордону’ у складі Польщі проти більшовиків [252, s. 394]. Також 

польська дипломатія домоглась підтримки Італії. Унаслідок цього наприкінці 
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січня 1923 р. був підписаний нафтовий договір. Це дало Варшаві підстави до 

рішучих дій. 12 лютого 1923 р. польський Сейм ухвалив рішення домагатися 

від західних держав прийняти умови Ризького договору. 14 березня 1923 р. 

Рада послів (амбасадорів) держав Антанти визнала включення Східної 

Галичини та Західної Волині у склад ІІ Речі Посполитої. Свої дії рада 

мотивувала тим, що “Польща визнавала етнографічні умови Східної Галичини 

такими, які вимагали автономного устрою та необхідність надання цьому краю 

автономії” [149]. Цим рішенням завершився процес включення 

західноукраїнських земель до складу Республіки Польща. Умови країн Антанти 

були суто декларативними. Уряд ІІ Речі Посполитої категорично знехтував 

міжнародним правом та прагненням українського народу побудови власної 

держави.  
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2.2 Формування перших польських поліційних структур в Галичині 

та Волині 

На завершальній стадії Першої світової та упродовж війни між Польщею 

та ЗУНР в Галичині діяло декілька органів влади, що виконували поліційні 

функції. 31 серпня 1914 р. була створена львівська міська громадська сторожа, 

яка, на думку польського дослідника А. Місюка, була допоміжно-

контролюючим органом [243, s. 13].  

У жовтні 1918 р. сформувалась Польська ліквідаційна комісія (ПЛК), 

перед якою гостро постала проблема забезпечення правопорядку в Галичині. 

Задля цього 5 листопада 1918 р. було сформовано Сторожу безпеки ПЛК. В 

організаційному плані ця структура була підпорядкована повітовим комісарам 

та військовому керівництву на чолі з Е. Домровським у Кракові. Повітові 

відділення Сторожі безпеки ПЛК очолили кадрові військові [296, s. 45].  

На початку листопада 1918 р. у Східній Галичині при польському 

військовому командуванні був організуваний перший відділ жандармерії 

“оборони Львова”. У його функції входила не тільки охорона громадського 

порядку. Він займався також пошуком шпигунів та прихованої зброї, допитом 

полонених, призовом у військо та перевіркою документів у населення [217, s. 

294]. 6 листопада 1918 р. польські збройні підрозділи взяли під свій контроль 

будинок австрійської жандармерії та прилеглі до нього склади. З цього моменту 

він перетворвся на головний штаб жандармерії “оборони Львова”. До 11 

листопада 1918 р. була сформована структура цього органу охорони 

громадського порядку, яка включала в себе наступні підрозділи: а) 

командування (комендант – полковник А. Хелма-Пірго, заступник – майор 

В. Сас-Хошовський, ад’ютант – Є. Гота, офіцер продовольчого забезпечення 

Т. Кароль; б) слідчий відділ (керівник Я. Домбровський); в) виконавчий відділ 

(керівник К. Сівацький, заступники підпоручик Й. Хохендорф і поручик 

Тарнавський; г) резерви; д) кінний відділ. Також, були сформовані відділи (6-20 

чоловік), які займались забезпеченням правопорядку безпосередньо в районі 

ведення бойових дій. Вони підпорядковувались командуванню окремих 
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відтинків фронту. Місцями їхнього перебування були: школа Марії Магдалини 

(керівник М. Соколік), школа Канарського (керівник Л. Баранський), школа 

Сенкевича (керівник Є. Визиновський), Дім техніків (керівник Є. Каспер), 

Залізничний вокзал (керівник М. Клепацький) [288, s. 467]. Чисельність 

львівської жандармерії в кінці 1918 р. – на початку 1919 р. сягала півтисячі осіб 

[239, s. 184]. В Перемишлі, під контролем Польської національної та робітничої 

рад, діяла громадська сторожа безпеки [280, s. 23]. 

Проте аналізуючи діяльність вищевказаних органів охорони 

правопорядку потрібно зазначити, що вони носили локальний характер та не 

могли повноцінно виконувати правоохоронні функції на території цілого краю.  

Тому 22 листопада 1918 р. генерал Б. Роя видав погоджений з ПЛК наказ 

про утворення цивільно-військової Сторожі безпеки. Вона підпорядковувалась 

військовій владі та ПЛК. 7 грудня 1918 р. Генеральний штаб польської армії 

перейменував Сторожу безпеки на жандармерію. Водночас, повітові відділи 

об’єднали в декілька округів. Тим самим їх вивели з підпорядкування цивільної 

влади. Проти цього безрезультатно протестувала ПЛК. Пізніше жандармерія 

була поділена на крайову та польову. На початку 1919 р. львівський та 

краківський відділи жандармерії злились в однин підрозділ.  

Слід зазначити, що діяльність жандармерії не можна охарактеризувати 

позитивно, остання доволі часто, непрофесійно виконувала покладені на неї 

обов’язки щодо охорони громадського порядку. Після відходу української армії 

зі Львова 22 листопада 1918 р. у єврейському кварталі міста розпочались масові 

погроми. Польська жандармерія не тільки не зуміла вберегти життя та майно 

мешканців, але активно брала участь у грабунках. Єврейське населення цзовсім 

не довіряло польським органам правопорядку. Тому єврейський комітет 

допомоги жертвам листопадових погромів домігся від Тимчасового урядуючого 

комітету спеціального дозволу на заборону проведення обшуків у єврейського 

населення без присутності спеціально призначених єврейською громадою осіб. 

Перед проведенням таких ревізій, жандармерія мала звернутись з письмовим 

дозволом до єврейського комітету [73, арк. 11].  
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Проте, від жандармських зловживань страждало не тільки єврейське 

населення Львова. Протягом кінця 1918 р. – 1919 років до польських органів 

влади надійшли сотні скарг на неправомірні дії правоохоронних органів. 

Поширеним явищем було проведення незаконних обшуків та ревізій, унаслідок 

яких жандарми, без жодних підстав, експропріювали майно мешканців міста. 

Так львівська міська рада 21 грудня 1918 р. звернулась із запитом з цього 

приводу до керівництва жандармерії. Львівські депутати вимагали припинити 

таку практику [73, арк. 2]. 

Іншим поширеним зловживанням жандармерії була затримка як 

польського, так і українського населення Галичини з метою беззаконної 

реквізиції їхніх речей. Так 11 лютого 1919 р. на залізничній станції Підзамче 

(Львів) перехожі ледь не лінчували жандарма Ю. Брюхвіча, який хотів забрати 

у подорожніх декілька кілограм муки [75, арк. 1]. Своєю чергою жандарми, які 

чергували на в’їзді у Львів з боку вулиці Личаківської, протягом літа 1919 р. 

змушували українських селян за безцінь віддавати продукти харчування, які ті 

несли на продаж до міста [74, арк. 34].  

Крім цього, жандармерія змушувала підприємців давати хабарі. Для 

прикладу, єврейський крамар І. Степлер вніс скаргу до львівського керівництва 

жандармерії. У ній він нарікав на те, що кожного дня біля його магазину стоїть 

жандарм і без жодних на те підстав забирає покупців на дільницю для 

перевірки документів. Тим самим він змушував власника магазину дати хабаря 

[74, арк. 30]. 

Такі випадки були настільки частими та системними, що Міністерство 

оборони звернулось 5 вересня 1919 р. до керівництва жандармерії з вимогою 

створити спеціальну інспекцію для перевірки таких фактів та покарання винних 

[76, арк. 10]. 

2 грудня 1918 р. керівництво польських військ у Східній Галичині 

видало наказ №10, яким відновлювалась діяльність дирекції поліції у місті 

Львові, яка містилась на вулиці Міцкевича 12. До її компетенції входила 
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охорона громадської безпеки. Крім цього, було створено міську громадську 

сторожу в місті Львові при вулиці Боларда 1 (нині Нижанківського) [77, арк. 7].  

Існування кількох органів, що займались охороною громадської безпеки, 

вносило плутанину в їхню діяльність та знижувало ефективність роботи. Тому 

центральна влада у Варшаві на початку 1919 р. розпочала процес уніфікації 

правоохоронних органів на території, що опинились під її контролем. 9 січня 

1919 р. Начальник польської держави Ю. Пілсуцький видав декрет “Про 

комунальну поліцію”. Відповідно до ст. 2 зазначеного декрету, комунальна 

поліція діяла під керівництвом міністра внутрішніх справ. Кошти на її 

утримання виділялись центральною владою (Міністерством внутрішніх справ) 

та органами місцевого самоврядування (магістрати, повітові та гмінні ради) (ст. 

4 Декрету від 9 січня 1919 р. ). Останні мали забезпечувати поліцію 

приміщеннями для комісаріатів та проживання її функціонерів. Комунальна 

поліція була організована за військовим взірцем (ст. 5 Декрету від 9 січня 

1919 р.). Особовий склад формувався шляхом добровільного набору кандидатів. 

Претендент на службу в її лавах повинен був мати не менше 21 року та 

володіти бездоганним фізичним здоров’ям, вільно володіти польською мовою 

на усному та письмовому рівні (ст. 10 Декрету від 9 січня 1919 р.) [258]. 

Комунальна поліція діяла вкрай неефективно. Як згадував у своїх 

мемуарах помічник голови Державної поліції в 1920-их роках Г. Вардерський, у 

багатьох гмінах населення негативно ставилось до перебування у своїй околиці 

її підрозділів. Місцева влада не надавала правоохоронцям приміщень для 

комісаріатів. Траплялись випадки, коли мешканці повітів роззброювали та 

виганяли представників комунальної поліції. Причина такої поведінки полягала 

в тому, що часто поліцейські займались здирництвом та сприянням 

кримінальним елементам [309, s. 249]. 

На території Волині процес формування комунальної поліції розпочався 

влітку 1919 р. 17 липня 1919 р. було утворено комунальну поліцію міста 

Луцька. Її начальником було призначено Л. Прушинського. У структурному 

плані комунальна поліція складалась з адміністративного, судово-
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кримінального, санітарного відділів та підрозділу, який займався реєстрацією 

документів громадян. Цей правоохоронний орган виконував доручення 

магістрату міста і наглядав за щоденним прибиранням вулиць, здійснював 

контроль за дотриманням чистоти крамниць, ринків, закладів громадського 

харчування, лазень. У віданні поліції перебував контроль за дотриманням 

реєстрації транспортних засобів та облік коней [138, с. 553-554]. 

16 серпня 1919 р. було утворено комунальну поліцію міста Рівне. Її 

очолив комісар Кістер. У серпні 1919 р. в її складі перебувало 68 осіб [79, арк.1-

4]. В місті Корці в літку 1919 р. нараховувалось 15 комунальних поліцейських 

[80, арк. 4]. У цей період чисельність комунальної поліції в місті Володимирі 

становила близько 200 осіб [206, s. 339]. Вищезгадані структури перебували під 

контролем Управління повітів Волині. 

У січні-лютому 1920 р. розпочався процес формування польських 

поліцейських органів на Волині – поліції Цивільного управління Волинської 

землі та Подільського фронту. Юридично вона була затверджена указом 

Головного комісара ЦУВЗПФ 5 травня 1920 р. [314]. Очолював цю 

правоохоронну структуру окружний комендант, який підпорядковувався 

місцевій адміністрації, суду та прокуратурі. Поліція у територіальному плані 

складалась з окружних, повітових, міських і районних управлінь та гмінних 

дільниць. Також при окружних управліннях поліції існували слідчі відділи. У 

березні 1920 р. до складу поліції Волинського округу входили такі 

територіальні одиниці: команди Володимирського, Луцького, Рівненського, 

Кременецького, Дубенського, Острозького, Ковельського повітів [36, арк. 29].  

У сільській місцевості на Волині діяла польова жандармерія, яка 

поділялась на дільниці. У середньому на однин повіт припадало 150 рядових та 

10 офіцерів жандармерії. 

На початку 1919 р. гостро постала потреба утворення нової єдиної для 

всієї Польщі правоохоронної структури. Від лютого 1919 р. в польському сеймі 

йшла робота над законодавчою базою для її функціонування. 16 травня 1919 р. 

в польському парламенті був представлений проект закону про “Сторожу 
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безпеки”. Водночас Міністерство внутрішніх справ (МВС) підпорядкувало 

Народну міліцію та Комунальну поліцію одному керівнику. 22 липня 1919 р. 

назва “Сторожа безпеки” була замінена на “Державну поліцію” [226, s. 22]. 

24 липня 1919 р. польський парламент прийняв закон “Про Державну 

поліцію”, розпочавши тим самим процес створення органів поліції у всій 

Другій Речі Посполитій.  

Закон “Про Державну поліцію” містив 44 статті. Відповідно до 

зазначеного закону, поліція була державною організацією служби безпеки, 

основними завданнями  якої були охорона безпеки, спокою та суспільного 

порядку. Друга стаття цього закону визначала її виконавчою структурою 

державної влади та органів місцевого самоврядування. Ця стаття завдала 

поліції чимало труднощів, оскільки остання опинилась одночасно у залежності 

від МВС, представників державної влади, органів місцевого самоврядування, 

крім цього, виходячи зі змісту закону, також суду та прокуратури. Отже, 

державна поліція не була самостійною ланкою у державному апараті, вона 

залежала від інших органів влади, що у весь міжвоєнний період її існування 

породжувало низку конфліктів й непорозумінь. З метою їх усунення, 

керівництвом держави неодноразово видавалися різні роз’яснення та циркуляри 

[18, с. 85].  

Відповідно до статті 3 закону “Про державну поліцію”, фінансування 

поліції мало відбуватись з центрального бюджету та на одну четверту з коштів 

сільських та міських гмін. Останні мали надавати приміщення для комісаріатів 

[264]. Ці пункти був вкрай непопулярними та доволі часто саботувалися 

місцевою владою [243, s. 109].  

Поліційні органи мали будуватись за військовим зразком та 

підпорядковуватись міністрові внутрішніх справ (ст. 4 Закону від 24 липня 

1919 р.). У територіальному плані поліція ділилась на округи, які включали в 

себе повітові комендатури. Створювались комісаріати у більших містах та 

дільниці  в гмінах (ст 5 Закону від 24 липня 1919 р.) [264].  
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Відповідно до ст. 6 закону “Про державну поліцію” її очолював 

головний комендант, який підпорядковувався міністру внутрішніх справ. 

Протягом 1919 - 1922 рр. цю посаду обіймав В. Хеншель. До його завдань 

належали виконавчі функції у сфері адміністрування, матеріального та 

грошового забезпечення, озброєння та навчання усієї поліції в державі. 

Головному комендантові безпосередньо підпорядковувались окружні 

коменданти. Їм, своєю чергою, підлягали повітові коменданти. На чолі 

комісаріатів стояли поліційні комісари [264]. 

Науковці одностайно дотримуються думки про те, що загальну 

структуру поліції було запозичено із принципу формування англійської поліції. 

Одним із ініціаторів та авторів зазначеного закону був начальник поліцейського 

відділу міністерства внутрішніх справ Польщі Мар’ян Божецький [235, с. 10]. 

Останній визнав, що він переніс на польський грунт принципи організації 

однієї з найкращих у світі систем сучасної поліції правової держави, тобто 

англійської [235, с. 16].  

У 1934 році Ігнацій Падаревський згадував, що в період свого 

прем’єрства він запросив з Англії найкращих інструкторів, за допомогою яких і 

було створено поліцію, якою, аж до державного перевороту в травні 1926 р., 

пишалися поляки [235, с. 16]. 

Закон запроваджував поділ у поліції на вищі (офіцери) та нижчі (рядові) 

посади, які були прирівняні до певного рангу держаних чиновників (див. 

додаток Б). До нижчих рангів поліцейських належали: старший підстаршина 

(старший пшодовнік), підстаршина (пшодовнік), старший дільничний, 

дільничний. 

Матеріальне забезпечення працівників поліції визначав спеціальний 

закон “Про заробітну платню вищих і нижчих службовців державної поліції” 

від 13 липня 1920 р. (див. додаток В). Аналізуючи зазначений закон, можна 

сказати, що вона на той час не була високою. Для прикладу, в Польщі в 1920 р. 

кошти для утримання сім’ї з трьох осіб на день становили в середньому близько 

100 польських марок. У цей період кілограм пшеничного хліба коштував 35 
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марок, кілограм свинини 82 марки, картоплі 3 марки, літр молока 10 марок, 

пачка сірників 1 марку [310]. 

Головного коменданта поліції призначав Голова держави за поданням 

міністра внутрішніх справ (ст. 6 Закону від 24 липня 1919 р.). Усіх поліційних 

урядовців від заступника комісара і вище призначав міністр внутрішніх справ 

за поданням головного коменданта поліції (ст.7 Закону від 24 липня 1919 р.). 

Рішення про прийняття працівників на нижчі поліційні посади приймали 

окружні та повітові коменданти [264]. 

За службові зловживання відповідно до ст. 21 закону “Про державну 

поліцію” передбачались такі покарання: догана, арешт до 7 днів, переведення 

на нижчу посаду, виключення з поліції. 

Штат поліцейських укомплектовувався із числа добровольців. Про 

прийняття кандидата на службу вирішували спеціальні кваліфікаційні комісії. 

Потенційний правоохоронець мав відповідати наступним вимогам: наявність 

польського громадянства, некримінальне минуле, вік від 29 до 45 років, здорова 

і сильна будова тіла та відповідний ріст, вміння писати та рахувати (ст. 26 

Закону від 24 липня 1919 р.). Претендентам на вищі поліцейські посади 

необхідно було мати університетську освіту та пройти навчання в спеціальних 

поліцейських школах [264]. Такі навчальні заклади мали існувати при кожній 

окружній команді.  

З прийняттям закону “Про державну поліцію” втратили силу декрети 

“Про організацію народної міліції” та “Про організацію комунальної поліції”. 

Функціонери комунальної та самоврядної поліції, народної міліції, залізничної 

сторожі та інших правоохоронних структур були включені до складу державної 

поліції. Закон “Про державну поліцію” впровадив однотипну присягу 

поліцейських та службову форму. 

Після того, як закон “Про державну поліцію” почав функціонувати, 

постало питання про припинення діяльності військової жандармерії в Галичині 

та на Волині, оскільки органи охорони правопорядку, відповідно до цього 

нормативного акту, мали підпорядковуватись МВС.  
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7 листопада 1919 р. у Варшаві відбулась нарада, присвячена цій 

проблемі. У ній прийняли участь міністр внутрішніх справ С. Войцеховський, 

віце-міністр оборони генерал Соснковський, віце-міністр фінансів Барилка, 

генеральний делегат уряду для Галичини К. Галецький, керівник військової 

жандармерії генерал Домбровський, керівник жандармерії краю полковник 

Розвадовський, Головний комендант державної поліції В. Хеншель, директор 

львівської поліції Рейнландер, радник галицького намісництва Зімний. 

Останній категорично виступив проти ідеї поглинання жандармерії 

новосформованою державною поліцією. Радник галицького намісництва 

Зімний мотивував свою позицію не сприйняттям цього факту більшістю 

галицьких старост (керівників повітів) та прибічною радою при Генеральному 

делегаті уряду. Проте позиція як військового, так і поліцейського керівництва 

була з цього приводу однозначна. Аргументи Зімного були відкинуті. Було 

прийняте рішення про формування в Галичині структур Державної поліції 

[283].  

12 листопада 1919 р. було прийняте спільне розпорядження міністра 

внутрішніх справ та міністра оборони “Про включення військової жандармерії 

та військової поліції на території колишньої Галичини до Державної поліції”. 

Зазначеним нормативним актом встановлювалось, що з 1 грудня 1919 р. МВС 

мало інкорпорувати у свій склад офіцерів і рядових військової жандармерії та 

поліції (ст.1 Розпорядження від 12 листопада 1919 р.). На баланс МВС 

перейшло все рухоме та нерухоме майно військової жандармерії [245, s. 66-69]. 

4 грудня 1919 р. міністр внутрішніх справ видав наказ “Про порядок 

організації окружних комендатур”. Відповідно до статті 1 зазначеного наказу, 

на чолі окружної комендатури стояв комендант, який підпорядковувався 

безпосередньо Головному комендантові державної поліції. Місце перебування 

окружних комендатур мало співпадати з центрами воєводств [245, s. 48].  

До складу окружної команди поліції входили: комендант, його 

заступник, урядові інспектори, адміністративний та господарські відділи, 

школа для нижчих поліційних чинів, відділ кримінальної поліції (ст. 6 Наказу 
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від 4 грудня 1919 р.). До функцій адміністративного відділу входили: 

кореспонденція, нагляд за дисциплінарними та особистими справами 

поліцейських. Цей відділ поділявся на канцелярію, підрозділ особових справ та 

виконавчий департамент (ст. 12 Наказу від 4 грудня 1919 р.). Господарський 

відділ займався формуванням та контролем виконання окружного та повітових 

поліцейських бюджетів; втілював у життя господарські накази Головного 

коменданта поліції; керував господарським життям окружної команди (ст. 13 

Наказ від 4 грудня 1919 р.).  

Наступний щабель польської поліцейської організації був сформований 

наказом міністра МВС С. Войцеховського від 4 грудня 1919 р. “Про порядок 

організації повітових відділів поліції”. Відповідно до ст.1 зазначеного наказу, 

поліцію в повіті очолював комендант, який підпорядковувався окружному 

комендантові. Повітове керівництво поліції розташовувалось у місті, в якому 

перебував повітовий староста (ст. 4 Наказу від 4 грудня 1919 р.). До складу 

повітового управління поліції входили: повітовий комендант, його заступник, 

комісари та їхні заступники, поліцейські рядові (ст.7 Наказу від 4 грудня 

1919 р.). 

Діяльність слідчого відділу у Польщі в 1919-1921 рр. базувалась на 

методиці кримінального права університету австрійського міста Граца та 

працях відомого австрійського криміналіста Гроса [233]. Розпорядженням 

Головного управління державної поліції від 3 листопада 1919 р. 

проголошувалось створення при кожному окружному управлінні державної 

поліції кримінальних відділів. Останні, в міру потреби, мали право 

організовувати свої представництва чотирьох рівнів. Перше у складі 50 осіб, 

друге від 25 до 50 осіб, третє від 10 до 25 осіб, четверте від 3 до 10 осіб. 

Представництва першого-третього рівнів у плані організації, забезпечення, 

професійної підготовки, особового складу та дисципліни підпорядковувались 

окружному комендантові, який здійснював нагляд за їх діяльністю. 

Представництва четвертого рівня перебували у віданні повітових комендантів 

державної поліції. Серед головних завдань кримінальної поліції було: 
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запобігання злочинам та їх розкриття, проведення слідства у справах вбивства, 

крадіжок, шахрайства, вимагання, лихварства тощо [146, с. 66-69].  

Представники польських правоохоронних органів збирали інформацію 

про українських політичних, громадських та культурних діячів. 12 серпня 

1921 р. комісаріат державної поліції в Перемишлі видав розпорядження про 

складання списків усіх греко-католицьких священиків повіту та заведення на 

них поліційного досьє [169, арк. 3].  

Іншим об’єктом прискіпливої уваги польських правоохоронців були 

колишні вояки Української галицької армії. Згідно розпорядження 

перемишльського повітового командування, їх можна було заарештувати за 

найменшу підозру в антидержавній діяльності [171, арк. 15]. Проте діяльність 

польської поліції на цій ділянці роботи важко назвати ефективною. Так 6 

вересня 1921 р. командування поліції у Львові у своєму листі до усіх повітових 

відділів констатувало значний витік інформації, оскільки на сторінках 

української преси періодично з’являлись передруки таємних поліційних наказів 

щодо українського національного руху [168, арк. 44]. 

Також польська поліція бачила загрозу для національних інтересів у 

сіоністському русі. Представникам повітових відділів, відповідно до 

розпорядження Перемишльського староства від 6 квітня 1921 р., було наказано 

перешкоджати зібранням, які організовували єврейські національні організації. 

Під забороною опинилось збирання фінансових коштів на побудову 

ізраїльської держави в Палестині [171, арк. 3]. 

Восени 1920 р. після відступу Червоної армії з території Західної 

України польська поліція розпочала хвилю переслідувань учасників та 

прихильників ліворадикального руху. У кінці 1920 р. було заарештовано 

близько 100 тисяч осіб [153, с. 69]. У наступні роки масові показові арешти 

представників та прихильників ліворадикальної ідеології стали невід’ємним 

атрибутом боротьби польської влади з комуністичним рухом [131, с. 86].  

Отже, вже на початковому етапі свого функціонування польська поліція 

в Галичині та на Волині стала інструментом у руках органів державної влади 
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для боротьби з будь-якими опонентами влади. Цей факт вкрай негативно 

вплинув на ефективність роботи польської поліції у боротьбі зі злочинністю, 

оскільки переслідування та нагляд за представниками політичних партій та 

національних організацій відволікали обмежені людські та матеріальні ресурси 

польських правоохоронних органів.  

Важливе місце у діяльності окружного командування поліції займали 

курси для поліцейських. Школа для нижчих чинів поліції була утворена у 

Львові розпорядженням Головного коменданта державної поліції 31 травня 

1920 р. На навчання було зараховано 60 осіб. Вони навчались та проживали в 

казармах. Курси тривали два місяці. Викладачами були вищі поліційні 

чиновники та професійні правники [180, арк. 1]. 

Програма курсів складалася з трьох частин: загальних предметів, 

фахових дисциплін, військових справ та фізкультури. До першої групи входило 

навчання арифметики у межах чотирьох дій, польської історії, географії та 

граматики. Другий комплекс дисциплін включав загальні основи права, 

кримінальне право та кримінальний процес, адміністративне право, обов’язки 

поліцейського, статут. Також передбачалось навчання фехтування, стрільби та 

гімнастики з елементами “джиу джидцу” [180, арк. 3-12]. 

Станом на 1 січня 1921 р. у Перемишльській окрузі на курсах нижчих 

функціонерів поліції навчалось 32 особи, а дільничних – 163 осіб. У Львівській 

окрузі за аналогічний період курси нижчих функціонерів поліції відвідали 36 

поліцейських, а навчання дільничних - 261. У Тернополі курси поліцейських 

пройшли 313 дільничних [180, арк. 23-25]. 

Через матеріальну скруту слухачі поліційних курсів харчувались за 

власні кошти. Викладачам та інструкторам у цих закладах виплачували 

додатково 17, 5 марок щодня [180, арк. 5]. 

Але, попри існування таких навчальних курсів, освітній рівень 

поліцейських був украй низьким. Так волинське воєводське управління поліції 

в 1922 р. констатувало факт невміння більшої частини поліцейських висловити 

свої думки на папері без граматичних та орфографічних помилок. Задля 
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ліквідації такого стану речей, керівництво волинської поліції зобов’язало 

поліцейське командування на місцях давати своїм підлеглим щотижня письмові 

завдання з наступних предметів: кримінального права, адміністративного 

права, історії, географії та польської літератури, математики, службових 

інструкцій [84, арк. 31]. 

Розпорядженням міністра внутрішніх справ від 12 листопада 1919 р. 

С. Войцеховського було створено три окружні командування – Львівське, 

Перемишльське та Краківське. Діяльність Львівського окружного 

командування розповсюджувалась на наступні повіти: Рава-Руський, 

Городоцький, Рудківський, Сколівський, Сокальський, Жовківський, 

Львівський, Жидачівський, Бібриківський, Стрийський, Долинський, 

Перемишлянський, Рогатинський, Калуський, Богородчанський, 

Станіславський, Тлумацький, Надвірнянський.  

До складу Краківського окружного командування входили повіти: 

Пільзно, Хшанів, Освенцин, Живець, Біла, Вадовіце, Краків, Подгоже, 

Мисленіца, Новий Тарг, Велічка, Бохнія, Ліманова, Бржеско, Новий Сонч, 

Доброва, Тарнув, Грибів, Мєлєц, Горліце, Ясло, Колбушова, Ряшів, Стрижув. 

Перемишльське окружне командування включало в себе 

Перемишльський, Бжозівський, Ніський, Ланцутський, Сяноцький, 

Пшеворський, Ярославський, Ліській, Добромильський, Цєшановський, 

Яворівський, Мостиський, Самбірський, Старо-Самбірський, Турківський, 

Дрогобицький, Кросненський повіти [245, s. 70]. 

Відповідно до цього розпорядження, державна поліція не поширювала 

свою діяльність на низку східних повітів Галичини. На цих теренах 

продовжувала функціонувати військова жандармерія. Місцеве населення не 

було задоволене таким станом речей і неодноразово зверталось до поліційних 

властей з вимогою утворення комісаріатів державної поліції. Так 18 грудня 

1919 р. комісар міста Тернополя та магістрат надіслали лист з відповідною 

вимогою до львівського окружного командування поліції. Представники 

місцевої влади нарікали на велике скупчення кримінальних елементів та 
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неможливість упоратись з цією проблемою силою жандармерії. Задля 

недопущення у місті хаосу пропонувалось утворити комісаріат державної 

поліції [175, арк. 36]. 

Зважаючи на такі звернення, поліційне керівництво розповсюдило з 1 

березня 1920 р. діяльність державної поліції на наступні 14 повітів Галичини: 

Броди, Бережани, Бучач, Городенка, Кам’янка-Бузька, Коломия, Косів, 

Печеніжин, Підгайці, Радехів, Снятин, Заліщики, Зборів, Золочів [253]. 1 червня 

1920 р. були створенні повітові комісаріати в Збаражі, Тернополі, Скалі, 

Теребовлі, Чорткові, Гусятині та Борщові [245, s. 74-76]. Новоутворені 

поліційні структури підпорядковувались Львівському окружному 

командуванню. 

3 грудня 1920 р. в Галичині були утворені Львівське, Тернопільське, 

Станіславське та Краківське воєводства. З цього моменту розташування 

окружних поліційних командувань не збігалося з адміністративним поділом, 

що створювало незручності у їх функціонуванні. Тому 5 лютого 1920 р. 

міністерство внутрішніх справ видало розпорядження про перенесення 

окружного командування з Перемишля до Станіслава та створення окружного 

командування в Тернополі. З 15 березня 1920 р. поліційні комісаріати 

колишнього Перемишльського командування були переведені під юрисдикцію 

Львівського командування [168, арк. 26]. 

Унаслідок наступу Червоної армії влітку 1920 р., польські поліцейські 

підрозділ на Волині були розформовані та евакуйовані в Центральну Польщу. У 

вересні 1920 р. польські війська окупували усю Волинь. У цей період Головна 

команда державної поліції сформувала Команду поліції етапних та 

прифронтових територій з центром у місті Константинові (біля Варшави – О. 

К.). Ця структура займалась формуванням “поліційної резерви” з поліцейських, 

які походили з Центральної та Західної Польщі та їхнім відкомандируванням на 

Волинь для розбудови там правоохоронних структур. 

Так 1 вересня 1920 р. загін поліцейських з Лодзі на чолі з С. Фіхною 

прибув у Луцьк та розпочав роботу по створенню правоохоронних структур у 
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повіті. Восени 1920 р. Т. Вонта розпочав організовувати поліцію на 

Дубненщині. 27 жовтня 1920 р. поліцейський загін чисельністю 60 осіб на чолі 

з під комісаром С. Чеслаком прибув до Рівненського повіту. 1 грудня 1920 р. за 

головування комісара К. Савицького постали перші підрозділи поліції 

Острозького повіту. На початку січня 1921 р. під керівництвом комісара 

К. Іванівського розпочалось становлення поліції  Любомильського повіту [147, 

с. 88-90]. Процес формування польської державої поліції на Волині відповідно 

до вимог  закону «Про державну поліцію» від 24 липня 1919 року завершився в 

кінці 1921 року, офіційним заснуванням Управління державної поліції 

Волинського (XIII) округу (1 січня 1921р.). 

15 грудня 1919 р. у Міністерстві внутрішніх справ відбулась нарада з 

приводу включення залізничної сторожі до складу державної поліції. 

Представник державної залізниці Заячківський виступив категорично проти 

такого кроку. Свою позицію він мотивував організаційними труднощами, що 

неминуче виникнуть протягом такого процесу. Проте міністри оборони, 

внутрішніх справ та керівник залізничної сторожі виступили за прискорення 

реформи. З 1 січня 1920 р. залізнична сторожа була інтегрована в МВС [233]. 

Поліцейські, котрі займалися забезпеченням громадянського порядку на 

залізниці, виконували свої професійні обов’язки за посередництвом 

спеціальних залізничних комісаріатів та дільниць. У службовому відношенні 

зазначена група залежала від адміністративної та поліцейської влади, сфера 

впливу якої поширювалась на територію розташування конкретно визначеної 

ділянки залізниці. До головних функцій цієї групи працівників державної 

поліції належало: гарантування безпеки громадян під час залізничних 

перевезень; надання допомоги службовцям залізниці у випадку непорозуміння 

останніх із громадянами; охорона залізничного полотна та службових будівель; 

проведення рятувальних робіт у випадку надзвичайних ситуацій на залізниці 

[146, с. 62-63]. 

Ще однією важливою функцією державної поліції на залізниці було 

виявлення та знешкодження ворожих для держави елементів, першою чергою 
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більшовицьких агітаторів. Задля цього передбачалось проведення перевірок 

документів пасажирів протягом подорожі. Проте правоохоронні органи вкрай 

недбало ставились до цих функцій. Так 16 лютого 1921 р. в прикордонному 

пункті з Румунією – Снятині, польські прикордонники затримали 

більшовицького агента А. Садовінського. Останній без перешкод подорожував 

через цілу Польщу залізницею і жодного разу не був затриманий для перевірки 

документів. Після цього випадку Перемишльське та Львівське окружні 

командування поліції видали розпорядження про посилення роботи залізничних 

підрозділів державної поліції [170, арк. 5]. 

Станом на 1 квітня 1921 р. в Краківській, Станіславській, Тернопільській 

та Львівських окружних поліцейських командуваннях на залізниці працювало 

68 старших підстаршинів, 107 підстаршинів, 246 старших дільничних, 1314 

дільничних [184, арк. 17]. 

Для забезпечення правопорядку на берегах рік, у портах, на пристанях 

створювались окремі підрозділи державної поліції. Вказані загони 

підпорядковувались окружному комендантові та воєводі тих службових 

теренів, за якими вони були закріплені. Відповідно до місцевих потреб 

керівництво корпусу було наділене правом утворювати спеціальні річкові 

комісаріати. Головними обов’язками цієї групи поліцейських були: 

забезпечення громадського порядку на території портів, відповідальність за 

безпеку пасажирів під час перевезення їх водним транспортом, складання 

протоколів щодо порушення інструкції про перевезення водними видами 

транспорту, нагляд за виконанням відповідних розпоряджень щодо рибальства 

та утримання водойм у відповідному санітарному стані, проведення 

рятувальних робіт [313]. 

Крім охорони громадського порядку, на державну поліцію у міжвоєнний 

період були покладені й інші не властиві їй функції. Так відповідно до 

поліційно-лікарської постанови від 1919 р. сторожі порядку зобов’язані були 

слідкувати за санітарно-епідеміологічним становищем у населених пунктах, 

чистотою вулиць, площ, будинків та громадських закладів. До того ж вони б 
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мали перевіряти якість продуктів харчування на базарах та в крамницях. Отже, 

на поліцейських покладались функції санітарно-епідеміологічних та 

ветеринарних служб. Для цього вони не мали ні відповідних фахових знань, а ні 

організаційних можливостей [233]. Таку ситуацію ілюструє факт спалаху тифу 

в селі Явора Турківського повіту. Поліцейські гмінного комісаріату одержали 

попередження за те, що вони не прослідкували за виникненням цього 

захворювання. Проте вони не могли протидіяти такій ситуації, оскільки не мали 

навіть базових медичних знань [181. арк. 1]. Наділення поліцейських функціями 

контролю якості продуктів харчування створювало додаткову можливість для 

їх корупційних дій . 

У міжвоєнний період поліцейські виконували функції митників. 11 

березня 1920 р. у Генерального делегата уряду відбулась нарада. На ній було 

прийняте рішення про створення комісаріату поліції у Снятині, який перебував 

на кордоні з Румунією. Метою його діяльності мав бути: “податково-митний 

контроль подорожніх та біженців, які прибувають з Румунії” [175, арк. 1]. 

Проте поліція доволі часто виконувала ці функції вкрай неефективно, 

безпідставно реквізуючи цінності у подорожуючих. Так  острозький староста 24 

березня 1922 р. звернувся зі скаргою до місцевого повітового керівництва 

поліції. У ній урядник вимагав роз’яснити поліцейським те, що наявність 

валюти у туристів не є злочином і її конфіскація є грубим порушенням закону 

[85, арк. 6].  

Попри існування військової жандармерії, на державну поліцію доволі 

часто покладались її функції. Так 26 червня 1921 р. керівництво шостої 

польської армії звернулось з проханням до керівництва львівської  поліції з 

проханням слідкувати за поводженням жовнірів (солдатів) у відпустці та 

переслідувати дезертирів [178, арк. 5-7]. 

Відповідно до розпорядження львівського намісництва від 6 серпня 

1921 р. на державну поліцію були покладені функції цензури листування [174, 

арк. 2]. Також  поліція мала збирати інформацію про критичні статті та їх 

авторів, спрямовані проти польської влади [176, арк. 1]. 
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Слід зазначити, що ще однією важливою проблемою для поліції 

протягом 1919 - 1921 рр. була недостатність фінансування та спричинена цим 

нестача кандидатів на службу. Попри те, що державна казна виділяла на 

окружне командування поліції в Малопольщі (території колишнього 

австрійського коронного краю Галичини, що включали західноукраїнські землі) 

найбільшу кількість коштів у Польщі (див. додаток Г), матеріальне становище 

поліцейських було вкрай важким. 

Ілюстрацією такого становища є службова доповідна коменданта поліції 

Турківського повіту до окружного командування в Станіславові за 7 серпня 

1921 р. У ній керівник місцевої поліції наводить факти хронічного дефіциту 

кадрів. Так в комісаріаті, в якому згідно інструкцій повинно працювати 8 осіб, у 

кращому випадку було 3-4 поліцейських. Комендант місцевої поліції 

стверджував що, через матеріальну скруту практично усі місцеві сторожі 

порядку є хабарниками та залежать від ласки околичних селян [182, арк. 6]. 

Така ситуація, змусила польську владу розробити низку заходів задля 

покращення матеріального забезпечення поліцейських. 12 січня 1921 р. було 

прийнято розпорядження міністра харчового забезпечення, яке зобов’язувало 

повітових старост видавати щомісяця кожному поліцейському по 13,5 

кілограма борошна [168, арк. 1]. Для правоохоронців були впроваджені 

спеціальні додатки до платні [172, арк. 2-3]. Цю ситуацію ілюструють листи 

платні поліційного відділку у селі Острів під Перемишлем (див. додатки Д.1, 

Д.2, Д.3) та повітового відділу в Острозі Волинського воєводства (див. додаток 

Д.4). З них випливає, що протягом березня 1921 р. – червня 1922 р. під впливом 

гіперінфляції відбулось зростання платні. Проте цього було недостатньо для 

задовільногоматеріального забезпечення правоохоронців. 

Матеріально-технічне забезпечення МВС протягом 1919-1921 рр. було 

вкрай незадовільне. Бракувало найелементарнішого. Дійшло до того, що 27 

травня 1920 р. Міністерство внутрішніх справ наказало львівському окружному 

командуванню поліції задля економії паперу писати на обох сторонах аркуша 

та скорочувати відстані між словами [183, арк. 14]. 
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Протягом 1919-1921 рр. моральні та професійні якості працівників МВС 

були не найвищому рівні. Поширеним явищем у середовищі поліцейських було 

хабарництво, зловживання службовим становищем, побиття і катування 

підозрюваних та невмотивоване використання зброї.  

14 грудня 1919 р. директор львівського окружного командування поліції 

В. Хошовський видав спеціальну відозву до особового складу, присвячену цим 

проблемам. У ній він вказував на те що, поліцейські мають своїми діями 

викликати довіру та повагу суспільства. В. Хошовський наголошував на тому, 

що зізнання підозрюваних правоохоронці мали здобувати своїми знаннями та 

інтелектом, а не побиттям [173, арк. 1].  

Упродовж 1919 - 1921 рр. частими були випадки прийняття на роботу 

колишніх правоохоронців, які раніше були звільнені через дисциплінарні 

зловживання чи перебували під слідством. З цього приводу керівництво МВС у 

Варшаві 13 червня 1921 р. звернулось з листом до командування поліції у 

Львові. У цьому документі поліційне керівництво висловлювало своє 

занепокоєння таким станом речей. Керівництву львівської поліції було 

рекомендовано уважно придивлятися до кожного такого факту [184, арк. 43].  

Проте повітове командування польської поліції на західноукраїнських 

землях змушене було приймати у свої лави колишніх поліцейських, які 

здійснили різноманітні правопорушення. 22 березня 1920 р. було ухвалене 

рішення, яке давало право комісарам поліції приймати таких осіб на роботу, 

якщо вони формально відповідали усім вимогам до претендентів [185, арк. 2].  

Навіть служба в українських органах правопорядку під час існування 

Західноукраїнської Народної Республіки не була перепоною для вступу в лави 

польської поліції в 1919 -1 921 р. Для прикладу, колишній український жандарм 

Т. Костик 20 липня 1919 р. написав листа до Дрогобицького повітового 

командування поліції. У ньому він всіляко підкреслював свою лояльність до 

польської держави. Службу в українській жандармерії Т. Костик пояснював 

матеріальною скрутою. Цього було достатньо для прийняття його на роботу в 

польську державну поліцію [186, арк. 7]. 
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Станом на 1 квітня 1921 р. в складі Станіславської окружного 

командування перебувало 58 старших підстаршин (нижчий поліцейський чин), 

111 підстаршин, 147 старших дільничних, 882 дільничних. У Львівському 

окружному командуванні на службі перебувало 205 старших підстаршин, 336 

підстаршин, 414 старших дільничних, 2056 дільничних. Тернопільське окружне 

командування нараховувало 53 старших підстаршин, 130 підстаршин, 94 

старших дільничних та 1068 дільничних
 
[184, арк. 17]. У 1922 р. на території 

Волині працювало 40 вищих та 1644 нижчих чинів поліції [285, s. 183]. На 

початковому етапі формування державної польської поліції в 1921 - 1923 рр. її 

чисельність на західноукраїнських землях була приблизно такою, як і в інших 

воєводствах ІІ Речі Посполитої (див. додаток Е). 

У середньому на одну дільницю припадало 5,7 поліцейських. У сільській 

місцевості забезпечення кадрами було гірше. На загал у Галичині працювало 

480 старших підстаршин, 680 підстаршин, 1020 старших дільничних, 4142 

дільничних. У середньому в сільській місцевості на одну дільницю припадало 2 

особи. У такій ситуації не могла йти мова про ефективну роботу поліції.  
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Висновки до Розділу 2 

Підсумовуючи вищенаведене можна зробити наступні висновки. 

Протягом 1918 - 1923 рр. відбувався процес інкорпорації Галичини та 

Волині в склад Польської держави. Польські політики прагнули включити ці 

території до складу ІІ Речі Посполитої, ігноруючи право українського народу на 

створення власної держави. Результатом цього стало розгортання польсько-

української війни 1918 - 1919 рр.,  перемогу в якій здобула Польща завдяки 

підтримці Антанти. 

25 червня 1919 р. Найвища рада Антанти визнала право Польщі на 

тимчасову окупацію Східної Галичини по річку Збруч, у зв’язку з 

більшовицькою загрозою та з врахуванням мілітарних успіхів поляків на 

галицькому фронті. 18 березня 1921 р. був підписаний Ризький мирний договір, 

який був першим міжнародним договором, що визнав входження Східної 

Галичини та Волині до складу ІІ Речі Посполитої. 14 березня 1923 р. Рада 

послів держав Антанти визнала включення Східної Галичини та Західної 

Волині у склад ІІ Речі Посполитої. Цим рішенням завершився процес 

захоплення західноукраїнських земель Республікою Польща.  

На початковому етапі існування ІІ Речі Посполитої (листопад - грудень 

1918 р.) ініціатива у формуванні польських органів влади на 

західноукраїнських землях належала місцевим польським політикам. Були 

сформовані локальні інституції Польської держави, які мали широкі 

повноваження та незалежність від центрального уряду – ПЛК, ТУК, ПК. Проте, 

скориставшись польсько-українською війною, варшавський уряд зумів 

перехопити ініціативу в формуванні державних органів. Після цього польська 

влада почала створювати підконтрольну місцеву адміністрацію та уніфікацію 

політичної системи західноукраїнських земель до загальнопольських зразків. 

Новим явищем стала ліквідація автономічних органів місцевого 

самоврядування, які функціонували в попередню добу – Крайового сейму та 

його виконавчих структур. Влада в Галичині почала формуватись за принципом 
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жорсткої централізації та була сконцентрована в руках представника 

центрального уряду – Генерального делегата, а пізніше - воєводи.  

Іншою важливою рисою цього періоду стало практично цілковите 

усунення українців з місцевої державної адміністрації та її відвертий польський 

шовіністичний характер. Тогочасна польська влада, нехтуючи нормами 

міжнародного права, розпочала провадити політику національної та державної 

асиміляції шляхом придушення політичного, громадського, економічного, 

культурного та релігійного життя українців на окупованих землях. Місцева 

влада перетворилась на інструмент колоніального гноблення українського 

населення. Цей факт заклав фундамент тривалого польсько-українського 

антагонізму міжвоєнного та воєнного періоду.  

Після розпаду Австро-Угорщини на західноукраїнських землях почали 

формуватись місцеві правоохоронні органи: Сторожа безпеки ПЛК, перший 

відділ жандармерії “оборони Львова”, цивільно-військова Сторожа безпеки, 

поліція Цивільного управління Волинської землі та Подільського фронту, 

комунальна поліція. Проте, ці структури не змогли ефективно налагодити 

захист громадського порядку, більше того, самі ж правоохоронці доволі часто 

були корумпованими та займались здирництвом.  

Після окупації західноукраїнських земель перед центральною 

варшавською владою постало питання створення поліційних органів та 

проведення їх у відповідність до загальнопольських стандартів. Важливим у 

цьому плані було прийняття сеймом 24 липня 1919 р. закону “Про державну 

поліцію” та поширення його дії на Галичину та Волинь.  

Відповідно до цього закону, поліція визначалась державною 

організацією служби безпеки, основними завданнями  якої були охорона 

безпеки, спокою та суспільного порядку. Державна поліція не була 

самостійною ланкою у державному апараті, вона залежала від інших органів 

влади, що увесь міжвоєнний період її існування породжувало різні конфлікти й 

непорозуміння.  
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Закон “Про державну поліцію”, попри свої недоліки, заклав основу 

діяльності поліції у міжвоєнній Польщі та сприяв уніфікації польської 

поліційної системи. Зазначений закон чітко визначав права та обов’язки 

поліцейських, територіальну організацію поліції, яка відповідала 

адміністративно-територіальному устрою, встановив вимоги до кандидатів на 

посади працівників поліції, визначив дисциплінарну відповідальність 

працівників поліції, встановив поділ поліції на вищі та нижчі посади. 

Спеціальними наказами Міністерства внутрішніх справ визначався 

порядок організації окружних комендатур та повітових відділів поліції. Крім 

цього, у склад державної поліції були включені органи охорони правопорядку 

залізниці та водного транспорту. Для розслідування злочинів при окружних 

командуваннях були сформовані слідчі відділи. 

Негативним моментом у діяльності польської державної поліції 

протягом 1919 - 1921 рр. було виконання непритаманних правоохоронним 

структурам функцій: санітарного та митного контролю, пресової цензури. Це 

значно знижувало ефективність її роботи. Іншою значною проблемою 

польської поліції була слабке матеріально-технічне, кадрове та фінансове 

забезпечення, спричинені економічною кризою в країні.  

Проте, незважаючи на низку проблем, польська влада протягом 1919 -

 1921 рр. зуміла сформувати систему правоохоронних органів, яка значною 

мірою базувалась на принципах формування англійської поліції. Але, на 

відміну від останньої, польська державна поліція на західноукраїнських землях 

стала одним з стрижнів окупаційного режиму.  

Процес формування та інкорпорації правоохоронних структур на 

західноукраїнських земель у загальнопольську систему завершився на початку 

1921 р. У зв’язку з наступом Червоної армії на Волинь, процес створення там 

загальнопольської системи поліції завершився 01.02.1921 р., офіційним 

заснуванням ХІІІ Волинського округу.  
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РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 

ПОЛЬСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1921-

1939РР 

3.1 Нормативно-правове регулювання діяльності польської поліції в 

Галичині та Волині у міжвоєнний період  

Польська державна поліція в 1921 - 1939 рр. першою чергою діяла на 

підставі закону “Про державну поліцію” від 24 липня 1919 р. Окремі аспекти її 

діяльності  визначались розпорядженнями Президента: Розпорядженням 

Президента Речі Посполитої про реорганізацію окружних команд поліції від 27 

грудня 1924 р., Розпорядженням Президента Речі Посполитої про державну 

поліцію від 6 березня 1928 р., Розпорядженням Президента Речі Посполитої про 

матеріальне забезпечення офіцерів та рядових державної поліції від 28 жовтня 

1932 р.; розпорядженнями уряду: Розпорядженням Ради міністрів з приводу 

харчування та грошового забезпечення працівників державної поліції під час 

відряджень від 22 березня 1922 р., Розпорядженням Ради міністрів з приводу 

передачі іншим органам деяких повноважень державної поліції від 27 березня 

1929 р., Розпорядженням Ради міністрів про пільги для офіцерів та рядових 

державної поліції при подорожах залізницею від 28 січня 1934 р., 

Розпорядженням Ради міністрів про державну лікарську допомогу для офіцерів 

та рядових державної поліції, а також членів їх родин та поліцейських 

пенсіонерів від 28 січня 1934 р.; розпорядженнями міністра внутрішніх справ: 

Розпорядженням міністра внутрішніх справ з приводу організації слідчих 

органів від 4 січня 1922 р., Розпорядженням міністра внутрішніх справ з 

приводу одержання фінансових коштів від органів місцевого самоврядування 

на утримання підрозділів державної поліції від 5 березня 1923 р.; 

розпорядженнями Головного командування державної поліції та 

різноманітними службовими інструкціями: Тимчасова інструкція для державної 

поліції від 3 липня 1920 р. та ін. Польський дослідник історії права В. Кавка 

вважав, що законодавча база, яка регламентувала функціонування польської 
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поліції у міжвоєнний період, була схожою з французькою та німецькою [218, s. 

40].  

Правове регулювання діяльності МВС перебувало у прямій залежності 

від політичної ситуації в ІІ Речі Посполитій. На початку 1920-х років, у період 

відносної демократичності правлячого режиму, польський парламент мав 

значний вплив на діяльність поліції [296, s. 50]. Така ситуація зазнала змін після 

конституційного перевороту 1926 р. Правоохоронні органи почали відігравати 

вирішальну роль у державному управлінні як головний інструмент утримання 

влади. Результатом цього стало значне розширення компетенції поліції. Цей 

процес пришвидшився після вбивства українськими націоналістами міністра 

внутрішніх справ Б. Перацького в 1934 р. [192, s. 515-516].  

Базовим документом, який регламентував різноманітні аспекти 

діяльності польської державної поліції в 1920-их роках був закон “Про 

державну поліцію” від 24 липня 1919 р. [264]. На думку низки польських 

дослідників цей нормативний акт став підставою для організації польських 

правоохоронних органів як загального польського апарату служби охорони 

громадського порядку [236, s. 171]. 

У міжвоєнний період поводження поліцейських на роботі та поза нею 

регламентувала “Тимчасова інструкція для державної поліції”. Підписана 

міністром внутрішніх справ 3 липня 1920 р., вона не була нормативним актом, а 

виконувала роль етичного кодексу поведінки. Завдяки втручанню головного 

коменданта державної поліції, “Тимчасова інструкція для державної поліції” 

стала основою при вирішенні справ про дисциплінарні правопорушення 

поліцейських до моменту початку Другої світової війни [241, s. 26]. 

У вступі до “Тимчасової інструкції для державної поліції” 

окреслювались три групи завдань, які ставились перед правоохоронними 

органами Польщі. До них належало: 1) стежити за дотриманням громадянами 

законів; 2) запобігати порушенням закону; 3) виконувати розпорядження 

органів державної влади [302, s. 15-16]. 
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“Тимчасова інструкція для державної поліції” регламентувала не лше 

професійну діяльність поліцейських. У цьому документі містились норми 

поведінки правоохоронців поза межами їх службової діяльності: “Поліцейський 

повинен пам’ятати, що його поведінка в цивільному житті, завжди звертає на 

себе суспільну увагу” (ст.2 Тимчасової інструкції) [302, s. 19].  

Бездоганний поліцейський мав дотримуватись наступних правил: не 

відвідувати “непристойних” закладів, не підтримувати контакти з особами 

непевної репутації, не зловживати алкоголем, не грати в азартні ігри. Водночас 

він мав відзначатись сумлінністю та чесністю (ст. 2 Тимчасової інструкції).  

Поліція у своїй діяльності мала керуватись принципом аполітичності. 

Відповідно до “Тимчасової інструкції для державної поліції” правоохоронці не 

могли бути членами жодних політичних партій та об’єднань (ст. 7 Тимчасової 

інструкції).  Без згоди керівництва поліцейські не могли брати участь у 

маніфестаціях та вічах, у діяльності освітніх і культурних організацій (ст. 6 

Тимчасової інструкції). Окрім цього, члени державної поліції не мали права 

займатись будь-яким видом підприємництва. 

Закон “Про державну поліцію” від 24 липня 1919 р. не вирішував 

питання розподілу поліції на підрозділи за напрямами діяльності. Щоб 

вирішити цю проблему, 4 січня 1922 р. міністр внутрішніх справ С. Довнаровіч 

прийняв Розпорядження “Про утворення слідчих відділень”. Вони мали бути 

сформовані при кожному окружному управлінні поліції, а також в центрах 

перебування окружних судів. У великих населених пунктах передбачалось 

функціонування експозитур (відділів) слідчої поліції. Основними завданнями 

слідчої поліції відповідно до Розпорядження від 4 січня 1922 р. були 

запобігання та розслідування усіх злочиних дій, проте на нашу думку таке 

окреслення функцій є дуже загальним і не містить конкретики [260].  

У міжвоєнний період держаний бюджет Польщі постійно відчував 

фінансові проблеми. Тому державна влада, частково, перекладала видатки на 

утримання державної поліції на органи місцевого самоврядування. 5 березня 

1923 р. міністр внутрішніх справ В. Сікорський видав розпорядження, яке 
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зобов’язувало повіти та великі міста, включити у свої бюджети статтю на 

утримання поліції. Величину цієї суми мали визначати місцеві воєводи, а у 

Львівському, Тернопільському, Станіславському та Краківському воєводствах – 

Тимчасовий відділ самоврядування. Повітова влада могла брати кошти на 

утримання поліції з надходжень до комунального бюджету або перекладати ці 

видатки на міські та сільські гміни [315].  

Оскільки органи місцевого самоврядування в ІІ Речі Посполитій 

володіли незнанчими коштами цей закон був контрпродуктивним. Тому 22 

липня 1925 р. було прийнято постанову уряду, відповідно до якої утримання 

державної поліції покладалось на державний бюджет. Влада гмін мала надавати 

незначні кошти на функціонування поліцейських дільниць [316]. 

Після проведення в ІІ Речі Посполитій адміністративної реформи та 

поділу на воєводства, постала потреба у приведенні структури поліції у 

відповідність до нового адміністративно-територіального поділу країни. З цією 

метою 10 березня 1925 р. було прийнято Розпорядження “Про реорганізацію 

окружних команд поліції на воєводські”. З цього моменту на чолі 

правоохоронних органів у воєводстві стояв комендант. Цей посадовець у 

фінансовій діяльності підпорядковувався воєводі, а у всіх інших питаннях – 

Головному управлінню поліції у Варшаві. Вищезгаданий нормативно-правовий 

акт скасовував посаду заступника керівника воєводської поліції. За відсутності 

коменданта міністр внутрішніх справ призначав тимчасового виконувача його 

обов’язків [265]. 

Наявності слідчих відділів при воєводських управліннях та в більших 

містах було недостатньо для ефективного функціонування кримінальної поліції. 

З метою покращення її роботи на місцях, 21 липня 1926 р. МВС прийняло 

Розпорядження “Про утворення слідчих відділів у повітових і гмінних центрах 

та містах”. Зазначені слідчі відділи підпорядковувалися керівництву загальної 

поліції. Їхні взаємини з іншими правоохоронними структурами визначалися 

інструкціями головного управління державної поліції у Варшаві. Рішення про 
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утворення нових слідчих відділів чи закриття вже існуючих приймав міністр 

внутрішніх справ [261]. 

Після конституційного перевороту 1926 р. так званий “санаційний” уряд 

з метою посилення свого контролю над суспільством, розпочав реорганізацію 

усієї державної адміністрації та поліції зокрема. Крім цього, закон “Про 

державну поліцію”  від 24 липня 1919 р. містив низку суперечливих пунктів, які 

негативно впливали на діяльність МВС. Тому 6 березня 1928 р. президент 

Польщі І. Мосціцкий видав Розпорядження “Про державну поліцію”. Потрібно 

наголосити, що у передмові до розпорядження зазначено, що на підставі ст. 44 

Конституції Польщі та закону “Про повноваження Президента Республіки 

Польща видавати розпорядження, які мають силу закону” від 2 серпня1926 р., 

Розпорядження “Про державну поліцію” від 6 березня 1928 р. має юридичну 

силу закону.  

Відповідно до ст. 1 Розпорядження від 6 березня 1928 р. поліція була 

“монолітним, організованим за військовий зразком корпусом, метою якого було 

забезпечення громадського спокою та безпеки” [263]. Цей нормативний акт 

визначив обов’язки, завдання та роль поліції під час військового стану та 

мобілізації. У таких випадках вона мала стати частиною збройних сил, як 

військовий корпус служби безпеки. Під час мобілізації на міністра оборони та 

командувачів армійських корпусів на місцях покладались функції контролю 

над діяльністю правоохоронних органів, у тому числі над поліцією [263].  

Керівник одного з департаментів МВС у міжвоєнний період Р. Хауснер 

відзначав, що завдяки Розпорядженню від 6 березня 1928 р. непритаманні 

поліції функції були передані іншим структурам [214, s. 172]. До прикладу, 

органам державної влади та місцевого самоврядування було заборонено 

вимагати від правоохоронців збирати штрафи та інші оплати [263]. Це 

позитивно вплинуло на діяльність поліції протягом періоду кінець 1920 - 1930 

рр. 

Слід відзначити, що новим у законі було те, що структурні підрозділи 

поліції були зобов’язані надавати звіти адміністративним органам щодо своєї 
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діяльності (ст. 4 Розпорядження від 6 березня 1928 р.). Функціонери поліції 

мали виконувати розпорядження суддів, прокурорів та органів державної 

виконавчої влади (ст. 7 Розпорядження від 6 березня 1928 р.). Накази останньої 

були пріоритетними. Органи місцевого самоврядування могли звертатись до 

поліційних органів за посередництвом державної адміністрації (ст. 9 

Розпорядження від 6 березня 1928 р.). Своєю чергою усі державні органи мали 

всіляко сприяти правоохоронцям, які фінансувались виключно з державного 

бюджету [263].  Фактично Розпорядження від 6 березня 1928 р. вивело поліцію 

з підпорядкування органів місцевого самоврядування. Нагадаємо, що закон 

“Про державну поліцію” від 24 липня 1919 р. передбачав таку 

підпорядкованість.  

Відповідно до ст. 16 Розпорядження від 6 березня 1928 р. зміни в 

територіальній структурі країни автоматично міняли структуру 

правоохоронних органів. У кожному воєводстві був сформований поліцейський 

округ, а в повіті – повітовий поліцейський округ (ст. 17 Розпорядження від 6 

березня 1928 р.). В екстраординарних випадках міністр внутрішніх справ мав 

право утворювати нові структурні підрозділи поліції, а також формувати нові 

комісаріати поліції (ст. 20 Розпорядження від 6 березня 1928 р.). Рішення про 

організацію нових дільниць поліції приймав воєвода, на підставі подання 

воєводського коменданта поліції [263].  

Розпорядження окреслило ієрархічну структуру поліцейського апарату. 

До офіцерських звань у порядку зростання належали: аспірант, підкомісар, 

комісар, надкомісар, підінспектор, інспектор, надінспектор, генеральний 

інспектор. До звань рядового складу належали: дільничний, старший 

дільничний, підстаршина, старший підстаршина (див. додаток Ж). 

Відповідно до ст. 36 зазначеного розпорядження усі поліцейські мали 

мати професійну освіту. Навчання правоохоронців проходило в школах для 

офіцерів і рядових та на різноманітних спеціалізованих курсах (ст. 43 

Розпорядження від 6 березня 1928 р.). Організацію та програми таких 

навчальних закладів визначав міністр внутрішніх справ. Військовою 
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підготовкою займалось міністерство оборони (ст. 44 Розпорядження від 6 

березня 1928 р.). З цією метою поліцейських на певний час відправляли у 

армійські підрозділи на військові збори .  

Аналізуючи Розпорядження “Про державну поліцію” від 6 березня 1928 

р. приходимо до висновку, що воно закріплювало на законодавчому рівні низку 

положень “Тимчасової інструкції для державної поліції”. Зокрема, 

поліцейський мав одержувати дозвіл від керівництва на будь-яку господарську 

діяльність, що приносить прибуток, та надавати інформацію про зайнятість 

своєї жінки і малолітніх дітей. Офіцери та рядові державної поліції також 

змушені були отримувати згоду керівників навіть на своє одруження (ст. 64 

Розпорядження від 6 березня 1928 р.). 

Статтею 68 Розпорядження “Про державну поліцію” було закріплено, 

право поліцейських на оплачувану відпустку. Для офіцерів, які пропрацювали в 

правоохоронних органах до восьми років, вона становила 4 тижні, 8-14 років – 

5 тижнів, 16 років – 6 тижнів відповідно. Рядовим зі стажем роботи до 3 років  

надавалась відпустка тривалістю 2 тижні, 3-6 років – 3 тижні, понад 10 років – 4 

тижні. Також для вирішення сімейних чи господарських справ, поліцейські 

мали право на триденний відгул протягом року (ст. 70 Розпорядження від 6 

березня 1928 р.). До прикладу, робітники та службовці в ІІ Речі Посполитій 

користались оплачуваною відпусткою лише від 8 до 15 днів [271]. 

Польські офіцери поліції, які мали особливі заслуги перед вітчизною, 

одержували безвідсотковий кредит. У випадках отримання каліцтва під час 

виконання службових обов’язків, поліцейським надавалась пожиттєва пенсія та 

одноразова виплата у сумі, яка дорівнювала двадцятикратній місячній 

зарплатні. Діти-сироти правоохоронців мали право першочергового вступу у 

вищі навчальні заклади. Після 5 років служби стаж роботи поліцейських 

рахувався як 16 місяців за 12 місяців (ст. 87 Розпорядження від 6 березня 

1928 р.) 

Розпорядження “Про державну поліцію” від 6 березня 1928 р визначало 

порядок кар’єрного просування працівників поліції. Рішення про надання 
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наступного звання приймало вище поліційне керівництво. На посади 

підстаршини, старшого підстаршини та старшого дільничного призначав 

головний чи воєводський комендант поліції. Офіцерські звання до 

“надінспектора” надавав міністр внутрішніх справ, а “надінспектора” і 

“інспектора” – Рада Міністрів. Генерального інспектора номінував Президент 

Речі Посполитої. На посаду дільничого можна було претендувати за один рік 

служби, на старшого дільничного, підстаршину, старшого підстаршину, 

аспіранта –  за два роки, підкомісара та комісара – за три роки. Просування 

ієрархічною драбиною могло відбуватись лише на один щабель. У 

екстраординарних випадках міністр внутрішніх справ міг на половину 

зменшити час просування по службі поліцейських [263]. 

Розпорядження “Про державну поліцію” від 6 березня 1928 р. визначало 

дисциплінарні стягнення для правоохоронців. Для рядових передбачались такі 

стягнення: догана, арешт від одного до семи днів, пониження на одне звання, 

звільнення зі служби, вигнання зі служби. Для офіцерів – зауваження, 

пониження у званні, арешт від 1 до 4 днів, звільнення зі служби, вигнання зі 

служби. Різниця між звільненням та вигнанням з поліції полягала в тому, що 

після останнього поліцейський втрачав усі професійні привілеї та пільги (ст 

.107 Розпорядження від 6 березня 1928 р.). Рішення щодо дисциплінарних 

стягнень офіцерів приймав міністр внутрішніх справ, а рядових – головний 

комендант державної поліції (ст. 109 Розпорядження від 6 березня 1928 р.).  

Згідно ст. 116 Розпорядження від 6 березня 1928 р. поліційне 

керівництво, могло відсторонити своїх підлеглих, від виконання службових 

обов’язків. Таким правом також, були наділені судді, прокурори та повітові 

старости. Скасувати їхні рішення могли лише воєвода та міністр внутрішніх 

справ. Під час відсторонення поліцейських від роботи їхня заробітна плата 

зменшувалась удвічі. 

Поліцейські, які навмисно не виконали розпорядження адміністративної 

чи судової влади, каралися тюремним ув’язненням до шести місяців (ст. 123 

Розпорядження від 6 березня 1928 р.). Офіцерів та рядових державної поліції, 
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які самовільно покинули місце служби, могли позбавити волі терміном до трьох 

місяців (ст. 120 Розпорядження від 6 березня 1928 р.). За полишення своїх колег 

без вагомих причин у небезпеці, правоохоронців могли покарати ув’язненням 

до двох років. Порушення службової субординації тягло за собою 

відповідальність до шести місяців тюрми.  

Необхідно зазначити, що особливу категорію службовців у польській 

поліції становили канцелярські чиновники та допоміжний персонал. Для 

регламентування їхньої діяльності використовувались правила державної 

цивільної служби. До головних завдань цих працівників поліції належали: 

організація роботи канцелярії, ведення щоденника кореспонденції, 

відправлення листів, а також виконання інших господарських завдань [317, s. 

91]. 

Упродовж другої половини 1920 – початку 1930 рр. МВС прийняло 

низку розпоряджень, які доповнювали розпорядження “Про державну поліцію” 

від 6 березня 1928 р. Зокрема, 28 липня 1928 р. міністр внутрішніх справ 

прийняв постанову, що регламентувала порядок одруження поліцейських. 

Відповідно до неї правоохоронцям необхідно було одержати дозвіл керівництва 

на свій шлюб. Рядові отримували його від воєводського управління поліції, а 

офіцери від головного управління поліції. Необхідними умовами для шлюбу 

працівників МВС були: вік щонайменше 24 роки; служба в державній поліції 

тривалістю три роки; бездоганна репутація наречених. У випадках, коли на 

території воєводського поліцейського округу число правоохоронців, які мали 

офіційних дітей, перевищувало 75%, головне поліцейське управління могло 

припинити надавати дозволи на одруження. Це випливало з того, що наявність 

дітей та жінки збільшувало фінансові витрати  на такого поліцейського. Шлюб 

поліцейського без дозволу властей карався [321]. У міжвоєнний період таке 

обмеження особистих прав у ІІ Речі Посполитій застосовувалось лише для 

поліцейських та військових [234, s. 99].  

Наприкінці 1920 рр. у будівництві загальнопольської правоохоронної 

системи гостро стояла потреба утворення окремих структурних підрозділів 
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поліції у великих містах. З метою подолання цієї проблеми 21 вересня 1928 р. 

міністр внутрішніх справ видав розпорядження “Про організацію державної 

поліції у міських повітах”, відповідно до якого у населених пунктах, які 

становили окремі адміністративні одиниці, були утворені поліцейські округи. 

На чолі правоохоронних органів у Львові, Кракові, Лодзі, Познані та Вільнюсі 

стояли коменданти, які були підпорядковані безпосередньо воєводському 

керівництву поліції, президентам міст та міських старост (очільників повітів). 

Це розпорядження також дало хід формуванню спеціальних підрозділів поліції 

– поліцейських резервів [259]. Потрібно зазначити, що ця частина поліції була 

спеціально призначена для боротьби з національно-визвольним рухом, 

заворушеннями трудящих мас. На початку існування Республіки Польща не 

було правової регламентації їхньої діяльності. Проте численні виступи 

українського та білоруського населення примусило міністра внутрішніх справ 

В. Керніка видати 5 грудня 1924 р. циркуляр про створення резерву державної 

поліції. Такі резервні команди створювались у Варшаві, а також у деяких 

воєводствах, у тому числі у Львівському (після 1928 р.) [322, s. 111]. 

Задля забезпечення соціального захисту правоохоронців  Міністерство 

внутрішніх справ 11 березня 1929 р. прийняло розпорядження “Про 

відшкодування для поліцейських, які постраждали під час виконання своїх 

службових обов’язків”. Відповідно до зазначеного розпорядження, такі виплати 

для працівників головного управління поліції чи їх родичів призначав його 

керівник, а для інших підрозділів – воєводський комендант поліції. Підставою 

для таких рішень, була постанова лікарської комісії чи довідка про смерть 

поліцейського [257]. 

З метою позбавлення поліції непритаманних їй функцій Рада міністрів 

Польщі в березні 1929 р. прийняла низку постанов. Цими нормативно-

правовими актами непритаманні поліції функції передані органам місцевого 

самоврядування – магістратам на гмінам [320]. 

Польське законодавство в 1930-их роках чітко регламентувало платню 

та спеціальні додатки до неї, оскільки працівники поліції постійно стикалися з 
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проблемами матеріального забезпечення. Усі правоохоронці країни були 

поділені на одинадцять розрядів, величина базової заробітної плати та 

службових додатків прямо залежала від посади та присвоєного розряду (див. 

додаток З). 

У перший рік офіцери поліції одержували одноразовий додаток до своєї 

місячної платні на купівлю форми у розмірі 430 злотих. У наступні роки ця 

сума становила 215 злотих. Рядові поліції одержували форму за державні 

кошти [269]. Існувала додаткова система преміювання працівників 

кримінальної служби. Так величина додатку для слідчих становила 440 злотих 

для інспектора, 315 злотих для підінспектора, 270 злотих для надінспектора, 

210 злотих для комісара, 170 злотих для підкомісара, 150 злотих для аспіранта, 

100 злотих для старшого підстаршини, 90 злотих для підстаршини, 80 злотих 

для старшого дільничного, 60 злотих для дільничних. Також існували доплати 

за займані посади: головний комендант поліції одержував 800 злотих, його 

заступник – 500 злотих, воєводський комендант – 400 злотих, комендант у 

великих населених пунктах – 275 злотих, повітовий комендант – 250 злотих, 

керівник комісаріату – 225 злотих, керівник відділку – 80 злотих [276]. 

У 1930-их було прийнято низку нормативних актів, які передбачали 

соціальні гарантії діяльності службових осіб поліції (Розпорядження Ради 

міністрів про пільги для офіцерів та рядових державної поліції при подорожах 

залізницею від 28 січня 1934 р., Розпорядження Ради міністрів про державну 

лікарську допомогу для офіцерів та рядових державної поліції, а також членів 

їх родин та поліцейських пенсіонерів від 28 січня 1934 р., Розпорядження 

Президента Речі Посполитої про матеріальне забезпечення офіцерів та рядових 

державної поліції від 28 жовтня 1932 р.). Правоохоронці та члени їхніх сімей 

користувались 50% знижкою на подорожі залізницею [267]. В галузі медичного 

забезпечення поліцейські були прирівняні до суддів та працівників 

прокуратури. Так, держава повністю оплачувала діагностування, лікування в 

стаціонарних закладах охорони здоров’я, вартість ліків та 50% протезування і 

санаторного відпочинку працівників МВС [262].  
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Велике значення для формування структури кадрів поліцейського 

корпусу мав декрет президента Речі Посполитої від 17 квітня 1936 р., який 

впроваджував нову категорію функціонерів – контрактних працівників [243, s. 

110]. Місяцем пізніше, 16 травня 1936 року, міністр внутрішніх справ видав 

розпорядження “Про умови підготовчої служби та правила професійної 

відповідальності кандидатів у рядові державної поліції, які допущені до 

підготовки в якості контрактних працівників”. Польський дослідник 

Р. Літвінський підкреслював той факт, що контракті працівники не були 

повноправними членами державної поліції [228, s. 284].  

Відповідно до ст.4 Розпорядження від 16 травня 1936 р. контрактними 

працівниками могли стати особи, які відповідали наступним вимогам: наявність 

польського громадянства, відсутність судимостей, вік від 20 до 28 років, 

відсутність дружини, ріст не менше ніж 170 сантиметрів, фізичне здоров’я, 

освіта  7 класів [273].  

Контрактні працівники мали проживати в казармах, не могли бути 

членами політичних партій та громадських об’єднань, могли одружитись лише 

після одержання дозволу свого керівництва [273].  

Платня контрактних працівників становила 80 грошів у день та 45 

злотих службового додатку (ст. 17 Розпорядження від 16 травня 1936 р.). Після 

першого року служби вони одержували право на 14 днів відпустки (ст. 18 

Розпорядження від 16 травня 1936 р.). Після 3 місяців перебування на посаді 

контрактні працівники могли стати дільничними поліції. За дисциплінарні 

правопорушення вони могли одержати наступні покарання: зауваження, догана, 

арешт від 1 до 14 днів (ст. 26 Розпорядження від 16 травня 1936 р.) [273]. Отже, 

правове становище контрактних працівників було гіршим, ніж у звичайних 

працівника поліції, позитивним було лише їх забезпечення державою 

харчуванням та одягом. 

Незважаючи на регламентування дисциплінарних відносин у поліції 

розпорядженням “Про державну поліцію” від 6 березня 1928 р., Радою 

міністрів 21 квітня 1938 р. було прийняте спеціальне розпорядження “Про 
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дисциплінарну відповідальність та дисциплінарні провадження в державній 

поліції”, яким внесені зміни у видах дисциплінарних стягнень, встановлено 

чіткий порядок їх накладання. Відповідно до зазначеного розпорядження, 

поліцейське керівництво мало право накладати на своїх підлеглих 

дисциплінарні стягнення. Водночас, такі рішення мали прийматись лише після 

вичерпування інших методів впливу – зауважень та доган. Для офіцерів 

існували наступні види дисциплінарних стягнень: зауваження, догана, 

домашній арешт від 1 до 14 днів, звільнення зі служби, вигнання з поліції. Для 

рядових – догана, арешт від 1 до 7 днів, пониження по службі на один щабель, 

звільнення зі служби, вигнання з поліції. Після арешту рядові та офіцери 

втрачали право рік одержувати наступне звання та бути членами 

дисциплінарних комісій. Для контрактних кандидатів були передбачені 

наступні види стягнень: зауваження, арешт від 1 до 14 днів, звільнення зі 

служби. Для канцелярських працівників та обслуговуючого персоналу – 

зауваження, скасування або скорочення відпустки, звільнення [256].  

Застосуванню дисциплінарного стягнення передувало службове 

розслідування та засідання дисциплінарної комісії. Дисциплінарним  

провадженням займався керівник підрозділу або його підлеглі. Вони мали 

провести збір даних та скласти письмовий звіт про свою роботу. Звинувачення 

автоматично знімалось у випадках звільнення зі служби, смерті чи визнання 

психічної неадекватності працівника поліції. Протягом дисциплінарного 

розслідування підозрюваний відсторонявся від виконання службових обов’язків 

[256].  

Після завершення службового розслідування справа скеровувалась до 

дисциплінарної комісії. Для розгляду справ офіцерів формувалась комісія у 

складі з двох осіб, рангом не нижче інспектора та чиновника з Міністерства 

внутрішніх справ. Їх призначав міністр внутрішніх справ. Комісія для рядових 

включала в себе двох офіцерів у ранзі не нижче комісара та представника 

місцевої виконавчої влади. Склад цієї структури формувався Головним 

командувачем поліції [256].  
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Засідання дисциплінарної комісії відкривав голова без присутності 

звинуваченого та свідків. Вступне слово надавалось референтові, який 

інформував присутніх про особисті дані підозрюваного, перебіг його служби, 

попередні покарання та заслуги. Після цього вводили звинуваченого, якому 

зачитували обвинувачення. Також йому надавалось право пояснити комісії свої 

дії. При потребі дисциплінарна комісія заслуховувала зізнання свідків. 

Обговорення справи відбувалось без присутності підозрюваного. 

Дисциплінарне стягнення мало бути оголошене протягом 24 годин з моменту 

початку розгляду справи комісією. Після цього рішення комісії набувало 

чинності. Лише в екстраординарних випадках виконання стягнення могло бути 

відкладено з ініціативи міністра внутрішніх справ чи головного командувача 

поліції [256]. 
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3.2 Структурні підрозділи польської поліції та їх повноваження на 

західноукраїнських землях у міжвоєнний період 

У міжвоєнний період державна поліція ІІ Речі Посполитої мала 

територіальну організацію, що відповідала адміністративному поділу країни на 

воєводства, повіти та гміни. А саме поділялась на 1) окружні (з 1924р. -

воєводські) командування поліції, їхня компетенція поширювалась на усе 

воєводство; 2) повітове командування (територіально відповідали повітам); 3) 

комісаріати (розташовувались у великих міста або в кварталах великих міст); 4) 

дільниці (розташовувались на території гмін). 

На чолі структури правоохоронних органів знаходилось Головне 

управління, яким керував Комендант. Протягом 1919–1939 рр. цю посаду 

почергово займали: 1) В. Хеншель (17.06.1919–20.04.1922); 2) В. Гошовський 

(20.06.1922–17.03.1923); 3) М. Баєр (17.03.1923–1.07.1923); 4) М. Борецький 

(1. 07. 1923–5.11.1926); 5) Я. Малешевський (5.11.1926–24.01.1935); 6) 

Й. Заморський (24.01.1935–17.09.1939) [243 s. 112-113]. 

У грудні 1919 р., як вже зазначалось раніше, МВС видало інструкції, які 

регламентували діяльність окружних та повітових команд державної поліції. До 

1925 р. було утворено 16 окружних команд та головну команду поліції 

Сілезького воєводства: 1) Варшавську; 2) Лодзьку; 3) Келецьку; 4) Люблінську; 

5) Білостоцьку; 6) міста Варшави; 7) Краківську; 8) Львівську; 9) 

Тернопільську; 10) Станіславську; 11) Познанську; 12) Поморську; 13) 

Волинську; 14) Поліську; 15) Новогрудську; 16) Віленську. 

Окружні команди державної поліції були підпорядковані як 

комендантові, так і воєводі відповідно до статей 11 та 15 закону “Про державну 

поліцію” від 24 липня 1919р. Додатково до цього в 1919 р. воєвода одержав 

право вимагати від міністра внутрішніх справ формування у своєму воєводстві 

підрозділів поліції спеціального призначення, так звані “резерви”. Уперше вони 

були утворені в середині 1920 рр. у місті Варшава, Лодзькому, Кєлецькому, 

Львівському, Поліському та Віленському воєводствах. Ці підрозділи 
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використовувались для придушення масових антивладних виступів [239, s. 

664]. 

27 грудня 1924 р. Розпорядженням Президента Республіки Польща “Про 

реорганізацію окружних комендатур державної поліції” окружні управління 

державної поліції реорганізовували на воєводські управління. Коменданти цих 

підрозділів підпорядковувалися лише Головному управлінню у Варшаві. Це 

сприяло послабленню впливу місцевої адміністрації на поліцію воєводства.  

Протягом міжвоєнного періоду керівниками Львівського воєводського 

управління поліції були: інспектор В. Вічинський (1919-1927), інспектор 

Ч. Грабовський (1927–1931), підінспектор М. Козілевський (1931–1934), 

інспектор В. Годзієвський (1934–1939). Волинське управління поліції в цей 

період очолювали: інспектор В. Стугніцький (1920–1921), підінспектор 

В. Годзієвський (1921–1923), інспектор Ч. Грабовський (1923–927), 

підінспектор А. Тарновський (1927–1931), інспектор Я. Плотніцький (1931–

1935), підінспектор К. Зіоловський (1935–1936), підінспектор Р. Штаба (1936–

1939). Комендантами Станіславського управління поліції в 1921–1939 рр. були: 

інспектор В. Зарський (1921–1927), інспектор Й. Торвінський (1927–1928), 

інспектор А. Буговський (1928–1933), інспектор Є. Конопка (1933–1939). 

Головами поліції Тернопільського воєводства в період існування ІІ Речі 

Посполитої були: інспектор Р. Візімірський (1921–1922), інспектор 

Б. Прашаловіч (1922–1923), підінспектор С. Пілч (1923), підінспектор 

А. Тарнавський (1923–1926), інспектор В. Годзієвський (1926–1928), інспектор 

Г. Хасс (1928–1931), підінспектор Л. Абчинський (1931–1934), інспектор 

Я. Плотніцький (1934–1935), інспектор Я. Масієвіч (1935–1939), інспектор 

К. Злотовський (1939) [201].  

Повітові управління державної поліції відповідно до постанови 

міністерства внутрішніх справ від 4 грудня 1919 р. “Про організацію повітових 

комендатур поліції” утворювались та ліквідовувались розпорядженнями 

міністра внутрішніх справ. Часто їхня компетенція розповсюджувалась на 

декілька повітів. Цей факт був пов'язаний з постійними фінансовими 
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труднощами Польщі. У 1927 р. у Львівському воєводстві нараховувалось 28 

повітових управлінь, Станіславському воєводстві – 16, Тернопільському – 17, 

Волинському – 10, Поліському – 8 [285, s. 505]. Повітове управління поліції на 

західноукраїнських землях нараховувало в середньому 10 – 20 осіб (див. 

додаток И). 

Наступним щаблем у структурі польської поліції у міжвоєнний період 

були комісаріати. Вони діяли на території міст та кварталів, залізничних 

станціях, морських та річкових портах. Комісаріати підпорядковувались 

повітовим управлінням державної поліції. На території Польщі в 1925 р. діяло 

176 комісаріатів, у 1926 р. – 173, а в 1927 р. – 197 [285, s. 505]. У Львівському 

воєводстві в 1927 р. нараховувалось 15 комісаріатів, Тернопільському – 1, 

Станіславському – 10, Волинському – 4. На початку 1930 рр. їхня чисельність 

на території західноукраїнських земель дещо зменшилась. Так у 1930 р. у 

Львівському воєводстві було 13 комісаріатів, Тернопільському – 1, 

Станіславському – 10, Волинському – 5 [286, s. 522]. В одному комісаріаті 

працювало від декількох десятків до сотні осіб. Для прикладу комісаріат міста 

Львова у 1934 р. нараховував 87 поліцейських [50, арк. 2].  

Низову структурну ланку в системі державної поліції займали дільниці. 

До функцій цього підрозділу належала підтримка громадського порядку та 

спокою, розслідування злочинів та допомога державній владі [282]. У 

міжвоєнний період на території західноукраїнських воєводств панувала 

тенденція до зменшення кількості дільниць поліції. У 1923 р. у Львівському 

воєводстві було 359 дільниць поліції, в Тернопільському – 272, 

Станіславському – 186, Волинському – 143 [287, s. 183]. А вже в 1927 р. у 

Львівському воєводстві налічувалось 356 дільниць поліції, Станіславському – 

180, Тернопільському – 221, Волинському – 184 [285, s. 505].  

Наприкінці 1930 р. структура поліції Львівського воєводства складалась 

з дирекції, слідчого відділу у Львові та повітових управлінь у Бібрці (10 

дільниць), Брозові (8 дільниць), Добромилі (13 дільниць), Дрогобичі (слідчої 

експозитури у Дрогобичі, комісаріат у Бориславі, 14 дільниць), Городку (12 
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дільниць), Ярославі (комісаріат в Ярославі і 13 дільниць), Яворові (10 

дільниць), Колбушеві (8 дільниць), Кросно (13 дільниць), Ліску (18 дільниць), 

Любачеві (10 дільниць), Львові (22 дільниці), Ланцуті (12 дільниць), 

Мостиськах (8 дільниць), Ніско (9 дільниць), Перемишлі (слідча експозитура та 

комісаріат, 14 дільниць), Пшеворську (5 дільниць), Рава-Руській (13 дільниць), 

Рудках (10 дільниць), Ряшеві (слідча експозитура в Ряшеві, комісаріат в Ряшеві 

та 12 дільниць), Самборі (комісаріат в Самборі і 14 дільниць), Сяноку (14 

дільниць), Сокалі (слідча експозитура в Сокалі і 13 дільниць), Тарнобжегу (12 

дільниць), Турці (15 дільниць), Жовкві (9 дільниць), а також Дирекція поліції 

міста Львова (слідча експозитура, 10 комісаріатів та відділ резерви). На 

території воєводства були підрозділи, які підпорядковувались безпосередньо 

Головному командуванню у Варшаві, а саме нормальна фахова школа рядових 

у Великих Мостах, шоста компанія поліційної резерви, перший ескадрон 

поліційної резерви у Львові, десята компанія поліційної резерви в Ярославі 

[202, s. 232]. 

Наприкінці 1930 р. структура поліції Тернопільського воєводства 

складалась з дирекції, слідчого відділу та повітових управлінь у Борщові (15 

дільниць), Бродах (10 дільниць), Бережанах (слідча експозитура  та 15 

дільниць), Бучачі (16 дільниць), Чорткові (слідча експозитура та 10 дільниць), 

Кам’янці-Бузький (9 дільниць), Копиченцях (11 дільниць), Перемишлянах (11 

дільниць), Підгайцях (11 дільниць), Радехові (10 дільниць), Скалаті (10 

дільниць), Теребовлі (10 дільниць), Збаражі (9 дільниць), Зборові (9 дільниць), 

Золочеві (слідча експозтура та 12 дільниць), Заліщиках ( 9 дільниць) і слідчої 

експозитури та комісаріату в Тернополі, 15 дільниць у Тернопільському повіті 

[202, s. 292-325]. 

У 1938 р. поліція Станіславського воєводства складалась з воєводського 

управління та слідчого відділу, повітових управлінь у Долині (14 дільниць), 

Городенці (7 дільниць), Калуші (9 дільниць), Коломиї (слідчої експозитури, 

комісаріату та 18 дільниць), Косові (11 дільниць), Надвірній (17 дільниць), 

Рогатині (13 дільниць), Станіславові (слідча експозитура, 2 комісаріати та 15 
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дільниць), Снятині (9 дільниць), Тлумачі (11 дільниць), Жидачеві (9 дільниць) 

[202, s. 238-357]. 

У березні 1939 р. поліція Волинського воєводства складалась з 

воєводського управління, слідчого відділу, а також повітових управлінь у 

Луцьку (слідчий уряд, слідчий відділ, комісаріат, 19 дільниць, 13 компанія 

поліцейської “резерви”), Горохові (13 дільниць), Костополі (20 дільниць), 

Ковелі (слідча експозитура, комісаріат, “резерва поліції”, 23 дільниці), 

Кременці (слідча експозтура, комісаріат, 14 дільниць), Любомилі (10 дільниць), 

Рівному (слідча експозитура, два комісаріати, 17 дільниць), Сарнах (20 

дільниць), Володимирі (19 дільниць), Здолбунові (комісаріат, 13 дільниць) 

[202.s. 446-472]. 

На чолі дільниці стояв підстаршина або старший підстаршина. Він 

відповідав за забезпечення та озброєння своїх підлеглих і підпорядковувався 

повітовому коменданту державної поліції. Рішення про створення та ліквідацію 

дільниці приймав воєвода за поданням старости повіту.  

Поліцейська дільниця охоплювала територію однієї або кількох гмін. До 

прикладу, в Львівському воєводстві в середньому на одній дільниці працювало 

3–6 поліцейських, які обслуговували площу 20-140 кілометрів квадратних (див. 

додаток К). У Волинському воєводстві в середньому 3 поліцейських припадало 

на одну дільницю (див. додаток Л). 

Кількість поліцейських, які працювали в повітових управліннях на 

західноукраїнських землях у міжвоєнний період значною мірою відповідала 

чисельності правоохоронців на початку століття. Так у 1914 р. у Львівській 

поліційній окрузі працювало 87 нижчих чинів поліції, а в 1922 р. – 99 [49, арк. 

2] (див. додаток М). 

Штат державної поліції складався з поліцейських вищих та нижчих 

рангів. Окрім них, у правоохоронних органах працювали цивільні службовці – 

водії, візники, кур’єри. Чисельність працівників поліції у міжвоєнний період 

досягла свого максимуму у другій половині 1923 р. У цей період їхня загальна 

чисельність у Польщі становила 49385 чоловік [287, s. 183]. Цей факт був 
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пов'язаний із залученням поліцейських до охорони кордону з СРСР.У 

Волинському воєводстві в червні-липні 1921 р. були сформовані прикордонні 

дільниці, а сам кордон поділено на три відрізки – Острозький, Крем’янецький, 

Рівненський. До обов’язків дільничних на цих теренах входило запобігання 

нелегальному переходу кордону як з боку Польщі, так і з Радянської України 

[87, арк.12]. У 1922 р. функції охорони прикордоння було передано армії. З 

червня 1923 р. по листопад 1924 р. поліція далі стежила за безпекою на кордоні. 

Проте вона доволі часто неналежним чином виконувала ці функції. У багатьох 

випадках поліцейські сприяли нелегальному перетину кордону та контрабанді. 

Так 15 травня 1924 р. дільничий Я. Вітак допоміг сім’ї Черепеновських за 130 

мільйонів марок без перешкод опинитись у Радянській Україні [28, арк.5].  

У другій половині 1924 р. було утворено корпус охорони прикордоння, 

що призвело до планомірного зменшення штату державної поліції як у 

загальнопольському масштабі, так і на західноукраїнських землях (див. 

додаток Н). 

Проте чисельність польської поліції відносно кількості населення 

порівняно з іншими країнами у міжвоєнний період була незначною (див. 

додаток П). 

Загальна чисельність поліції станом на 1 вересня 1939 р. становила: у 

Львівському воєводстві – 2704, Тернопільському – 1443, Станіславському – 

1378 (див. додаток Р). У Волинському воєводстві в 1930 рр. працювало близько 

1766 поліцейських[230, s. 78-79]. 

У міжвоєнний період польська державна поліція складалася з трьох 

складових – загальної, кримінальної (слідчої) та політичної. Такий поділ поліції 

був зумовлений характером покладених на них завдань та виконуваних 

функцій, які вони виконували  

Перша була найчисельнішою структурою. До її завдань належало 

забезпечення порядку та суспільного спокою, запобігання вчинення злочинів, 

виконання розпоряджень органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування [302, s. 15-17 ]. 
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Місцева польська державна адміністрація на західноукраїнських землях 

доволі часто покладала на загальну поліцію непритаманні їй завдання. Так 

президіальний відділ Львівського воєводства у своєму наказі від 5 січня 1925 р. 

до повітових старост перераховує найпоширеніші у регіоні зловживання 

місцевої влади у цій сфері. До них належало: змушення працівників загальної 

поліції до створення списків домашніх тварин гміни чи повіту, написання звітів 

про ветеринарно-санітарну ситуацію в околиці, збирання даних для податкової 

служби, стягнення штрафів, призначених шкільною адміністрацією, збирання 

абонентської плати за телефонні апарати та поштові скриньки, штрафування за 

безквитковий проїзд залізницею. За підрахунками воєводських властей, 

непритаманні поліції завдання становили до 40% об’єму усієї її роботи. Тому 

львівський воєвода категорично заборонив місцевим старостам видавати 

правоохоронним органам накази, які б містили подібні розпорядження [40, арк. 

8]. Воєвода був змушений прийняти таке рішеня, оскільки переобтяжена 

додатковими функціями поліція малоефективно здійснювала охорону 

правопорядоку та вела боротьбу із злочинністю. 

Крім цього після ліквідації в 1926 р. політичної поліції її функції 

частково перейняла загальна поліція. Наказ львівського воєводського 

управління поліції від 3 жовтня 1928 р. зобов’язував керівництво кожної 

поліцейської дільниці завести картотеку, яка б містила інформацію про усі 

легальні та нелегальні політичні та громадські організації, які діють на її 

території. Особливу увагу необхідно було звернути на українські об’єднання, 

такі як “Луг”, “Сокіл”, “Пласт”. Також потрібно було створити окрему 

картотеку фабричних та фільваркових робітників, які проживали на території 

поліцейської дільниці [54, арк. 1]. Кожна поліційна дільниця була зобов’язана 

щомісяця надсилати списки своїх таємних агентів, з їхньою короткою 

характеристикою [54, арк. 1] (див. додаток С). 

Проте, діяльність загальної поліції у боротьбі з антидержавними 

проявами була не надто ефективною. Так 20-21 травня 1927 р. керівник 

дрогобицького повіту C. Порембальський у своїй доповіді на з’їзді старост 
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львівського воєводства констатував непідготовленість працівників 

поліцейських дільниць у боротьбі з політичними злочинцями. На його думку, 

така ситуація була результатом поганої підготовки правоохоронців у 

поліцейських школах [38, арк. 9]. 

Важливу роль у діяльності загальної поліції займали дільничні. При 

кожному комісаріаті державної поліції розташованому в місті мала бути одна 

або декілька таких посад. Дільничними були нижчі функціонери поліції, які 

відзначились бездоганною поведінкою на службі та поза нею. Вони не входили 

до складу патрулів і змін, а замість них відповідали за певну частину міста. На 

цій території вони займались збором інформації про соціально-економічне і 

суспільне життя її мешканців та провадили загальнополіційний нагляд над 

районом [245, s. 245–249]. 

Діяльність дільничного включала в себе дві важливі групи завдань: 1) 

патрулюваня території, запобігання вчиненню дрібних злочинів та їх 

покарання; 2) допомога у проведенні досудового слідства. Польське 

поліцейське керівництво вважало першочерговим завданням запобігання 

злочинним діям. Тому від дільничних вимагали здійснювати превентивні 

заходи для знешкодження злочинців, провадити профілактичні бесіди з 

кримінальними елементами і при необхідності заарештовувати їх [237, s. 10].  

Дільничний був зобов’язаний слідкувати за всіма важливими подіями в 

околиці: допомагав при розшуках злочинців, злочинних облавах та арештах, які 

здійснювала на його дільниці кримінальна поліція.Раз на тиждень він 

здійснював нічний обхід свого кварталу міста. В екстраординарних випадках 

дільничний мав право надавати усні накази нижчим за рангом працівникам 

поліції, які служили в його районі. Згідно міністерських інструкцій, один 

дільничний в середньому обслуговував територію з населенням від чотирьох до 

десяти тисяч осіб [237, s. 37 ]. 

Крім цього, дільничні були наділенні повноваженнями при 

розслідуванні кримінальних справ. Наприклад, після одержання інформації про 

вчинення вбивства дільничний мав здійснити наступні дії: 1) встановити особу 
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вбитого; 2) визначити місце здійснення вбивства; 3) знайти знаряддя вбивства; 

4) забезпечити недоторканість місця і слідів злочину; 5) повідомити прокурора 

[237, s. 10]. 

Польська влада декларувала високі етичні вимоги для працівників 

поліції. Так, комендант державної поліції Я. Малашевський вважав, що 

хороший поліцейський мав мати наступні якості : чесність, відвага, енергія, 

твердість характеру, чемність та ґречність. Тільки тоді він може виконати тяжкі 

завдання і досягнути найбільшу радість життя – почуття належно виконаного 

обов’язку [266]. 

Проте необхідно зазначити, що реальність була далеко не такою. 

Протягом міжвоєнного періоду вагомою проблемою у діяльності загальною 

поліції було перевищення повноважень її працівниками щодо підозрюваних. 

Частими були випадки побиття та катування поліцейськими затриманих.  

Такі ситуації набули загрозливих розмірів, переросли у систему, що 

викликало збурення громадськості. Цьому сприяло потурання вищої влади, 

оскільки на всі скарги потерпілих про їх побиття поліцейськими суд чи 

прокурор завжди мали одну відповідь: факти не знайшли свого підтвердження, 

провадження у справі закрито. Методи роботи польської поліції нагадували 

середньовічні прийоми. Досить сказати, що, як відзначалосьу літературі, лише в 

1933р. поліція і військові, котрі їм допомагали, замордували на смерть сотні 

селян у Львівському і Краківському воєводствах [18, s. 88]. 

У лютому 1924 р. українські парламентарії сейму Другої Речі 

Посполитої направили протест до міністра внутрішніх справ у справі вбивства 

української громадської діячки О. Бесараб.   

Як член УВО О. Бесараб була заарештована польською поліцією. О 

шостій годині ранку 9 лютого 1924 р. у квартиру, яку вона винаймала разом зі 

С. Савицькою на вул. Виспянського (тепер вул. Вишенського), увірвалася 

польська поліція. Поліцейські виявили та вилучили в О. Бесараб зібрану 

розвідувальну інформацію та заарештували обох жінок. Їх звинуватили в 

шпигунстві водночас на користь Ваймарської Німеччини та більшовицької 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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України й ув'язнили у тюрмі по вул. Яховича (нині вул. Академіка Кучера, 5, 

тепер тут розташовано РВВС Шевченківського району). 

Поліцейські здогадувалися, що вдалося заарештувати проінформованого 

представника українського опору і, звісно, їх вабила перспектива виявити 

українську підпільну мережу, достатньою інформацією про яку вони не 

володіли. Як відзначив у своєму звіті керівник воєводського інформаційного 

відділу поліції, допити були проведені “енергійними методами” [70, арк. 1], 

простіше кажучи із застосуванням тортур. Два останні відбулися 12 лютого в 

передобідній час і від 21.00 до 03.00. Уранці О. Бесараб знайшли повішеною на 

вишитому рушнику на ґратах вікна камери. Найправдоподібнішою версією 

було катування О. Бесараб слідчим Л. Кайданом: не стерпівши принижень, 

горда українка померла. Завдяки агентам УВО у цій в'язниці не вдалося 

приховати факту смерті О. Бесараб. 

Попри громадський розголос та велику кількість офіційних звернень 

справа була закрита МВС за “відсутністю складу злочину”. Отже, необхідно 

зазначити, що поліцейське керівництво ставило честь мундира вище від правди.  

Варварські методи допиту польської поліції застосовувались не лише до 

обвинувачених, але до будь-якої іншої особи щодо якої могли бути найменші 

підозри у правопорушенні. Свідок Х. Дільсон у судовому засіданні розповів, що 

після затримання його поліцією під час допиту він три рази втрачав свідомість. 

Протягом п’яти днів поліція його била, і він змушений був підписати протокол 

[18, s. 90 ]. 

13 серпня 1926 р. львівська “Газета поранна” поінформувала своїх 

читачів про смерть Р. Венклера, яка настала після побиття поліцейськими. 

Львівське управління розпочало розслідування цієї справи. Проте воно не дало 

жодних результатів. Єдине, що вдалось встановити, це факт конфлікту вбитого 

з невідомим комісаром поліції, який трапився в “Шкоцькому” кафе по 

вул. Фредра. Поліцейський, будучи на підпитку, образив супутницю 

Р. Венклера. Між ними виникла сутичка. Комісар поліції викликав патрульних. 

Після цього Р. Венклер, з порушенням закону, перебував кілька тижнів у 
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поліційному комісаріаті. У кінцевому результаті він опинився у міському морзі 

[71, арк. 24-27]. 

Непоодинокими були випадки неправомірного заволодіння 

поліцейськими особистими речами затриманих. Так 18 лютого 1919 р. в 

львівське управління поліції надійшла скарга від громадян, які нарікали на те, 

що внаслідок обшуку проведеного, 12 лютого 1919 р. інспектором 

Войціховським та Котеляком зник водійський плащ, декілька пар взуття, шапки 

та інші речі. Проте, покарання цих поліцейських обмежилось доганами [72, арк. 

7]. 

Поліцейське керівництво робило низку спроб розв’язати проблему 

застосування поліцейськими насилля. Так 12 грудня 1932 р. Головний 

командувач державної поліції Польщі видав розпорядження, у якому в 

категоричній формі застерігалося працівників від застосування сили для 

одержання зізнань під час допитів. Також  передбачалось суворе покарання за 

приховування інформації про такі факти [40, арк. 6 ].  

Задля недопущення зловживань працівниками поліції, систематично 

провадились перевірки відділень поліції різних рівнів. Контролюючі органи в 

першою чергою, звертали увагу на вишкіл та наявність дисциплінарних 

покарань у працівників поліції. Контроль поліцейських відділків, як правило 

відбувався без попередження [40, арк. 32 ]. 

 Протягом усього міжвоєнного періоду, фінансування загальної поліції 

було вкрай недостатнім. Результатом цього був постійний кадровий дефіцит. 

Так на вимогу МВС звільнити через брак коштів протягом квітня 1925 р. 14 

дільничних, львівське управління поліції відповіло категоричною відмовою. 

Свою позицію воно мотивувало хронічною нестачею у воєводстві нижчих 

функціонерів поліції [78, арк. 196]. 

Доволі часто через фінансові труднощі початку 1920-их р., поліцейські 

дільниці могли функціонувати завдяки матеріальній допомозі місцевих 

підприємств. Для прикладу, окружне командування поліції в Луцьку на 

прохання повітового управління в Острозі надати кошти на капітальний ремонт 
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дільниці в селі Боганичі, радило шукати кошти в патріотично налаштованих 

місцевих мешканців. Зрештою будівельні матеріали надало правління 

фільварку [83, арк. 8]. 

Бракувало також і транспортних засобів. Так у Волинському воєводстві 

1926 р. автомобілі були у розпорядженні лише у воєводському управлінні 

поліції, зате у повітових відділах у великих кількостях зберігалась вогнепальна 

та холодна зброя (див. додаток Т). 

Важливе місце в діяльності поліції на західноукраїнських землях 

займала їх професійна освіта. Відповідно до рескрипту МВС від 14 липня 

1924 р. навчання поліцейських можна було поділити на такі складові: 1) базова 

освіта дільничних; 2) навчання нижчих функціонерів; 3) освіта вищих 

функціонерів. Поліцейська школа для дільничних діяла в Підволочиську 

(Тернопільське воєводство). У 1924 р. були створені окружні центри підготовки 

нижчих функціонерів у Львові, Тернополі та Станіславові [243, s. 118-119].  

Розуміючи, що якість навчання поліцейських у різних окружних школах 

була неоднаковою, МВС 25 травня 1928 р. ліквідувала ці навчальні заклади. Їм 

на заміну були створені вузи загальнопольського характеру – школа для 

офіцерів у Варшаві та для рядових у Жирардові, Сосновій та Великих Мостах. 

Для підняття фахового рівня поліцейських у цих навчальних закладах були 

організовані шестимісячні курси з слідчої служби, дактилоскопії та роботи в 

слідчій лабораторії. У 1935 р. через фінансову скруту залишилась 

функціонувати єдина школа у Великих Мостах [311, s. 134-146]. 

У міжвоєнний період поліцейська школа у Великих Мостах вважалася 

найбільшою в Польщі і виразно найсучаснішою. Вона була урочисто відкрита 

13 жовтня 1928 р. За десять років роботи школи з 1929 по 1939 рік освіту в ній 

отримали понад 10 тис. поліцейських. Курсантів ділили не на класи, а на так 

звані компанії, у кожній було від 40 до 60 осіб. Три або чотири компанії 

становили шкільний батальйон. Навчання тривало близько п’яти місяців, які 

включали 700 академічних годин [266]. 
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У навчальну програму входили водійські курси. Крім водіння, курсанти 

вивчали: кримінальне, адміністративне та цивільне право, кримінальну 

медицину, топографію, діловодство, особливості жандармської служби, історію 

та політичний устрій Польщі. Курсантам проводили інструктажі як поводитися 

під час вуличних бійок, як рятувати тих, хто тоне, як працювати слідчим і як 

розвідником. У програму входили також стройова підготовка, фізкультура, 

вивчення рукопашного бою, заняття в тирі, основи джиу-джитсу. Вивчався курс 

авіації, протиповітряної і противогазової оборони. 

Майбутніх поліцейських вчили будувати польові укріплення і 

прокладати зв’язок, розповідали, як діяти під час мобілізації і як конвоювати 

злочинців. На тир виділялося 20 навчальних годин, стільки ж давалося на 

топографію. В Центральній школі поліції у Великих Мостах була щорічна 

практика. Два-три дні на місяць курсанти проводили в поліцейських дільницях і 

комісаріатах. Деякі потрапляли на практику в тюрми. 

На початку вересня 1939 р. поліцейські з Центральної школи були 

перенесені до Станіславова, Коломиї та на кордон з Румунією для забезпечення 

правопорядку. На той момент курсантів у закладі було небагато, переважно тут 

проходили перепідготовку вже діючі поліцейські із Сілезії. Школа припинила 

свою діяльність після зайнятя краю радянськими військами восени 1939 р.  

Іншою складовою польської державної поліції у міжвоєнний період була 

кримінальна (слідча) поліція. До функцій цього підрозділу відносилось 

розслідування кримінальних справ – вбивств, пограбувань, крадіжок, 

фальшування грошей та документів, шахрайств [295, s. 3].  

У 1921 р. у Волинському воєводстві існували наступні підрозділи 

слідчої служби: 1) окружний слідчий відділ при окружному командуванні в 

Луцьку; 2) слідча експозитура при повітовому командуванні в Луцьку, яка 

охоплювала Луцький та Горохівські повіти; 3) слідча експозитура при 

повітовому командуванні в Рівному, яка охоплювала Рівненський та 

Острозький повіти; 4) слідча експозитура при повітовому командуванні в 

Ковелі, яка охоплювала Ковельський, Володимирський та Любомильські 
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повіти; 5) слідча експозитура в Дубні, охоплювала Дубенський та 

Кременецький повіти. У Станіславському воєводстві: 1) окружний слідчий 

відділ при окружному командуванні в Станіславові, яка охоплювала 

Богородчанський, Надвірнянський, Рогатинський, Станіславський, Тлумацький 

повіти; 2) слідча експозитура при повітовому командуванні в Стрию, 

охоплювала Стрийський, Долинянський, Калуський, Сколівський, 

Жидачівський, Турківський повіти; 3) слідча експозитура при повітовому 

командуванні в Коломиї, яка охоплювала Коломийський, Городенківський, 

Печиніжинський та Снятинський повіти; слідча експозитура при повітовому 

командуванні в Кутах, включала Косівський повіт У Тернопільському 

воєводстві в 1921 р. діяли окружний слідчий відділ при окружному 

командуванні в Тернополі, слідчі експозитури в Тернополі, Бережанах, 

Чорткові, Золочеві. У Львівському воєводстві діяли окружний слідчий відділ 

при окружному командуванні у Львові, слідчі експозитури в Дрогобичі, 

Перемишлі, Ряшеві, Сокалі, Львові [254]. 

Слідча експозитура нараховувала в середньому 10– 20 чоловік. Для 

прикладу в 1933 р. слідча експозитура у Луцьку нараховувала 20 поліцейських, 

у Рівному – 15, у Ковелі – 20 осіб [31, арк. 5]. 

Задля ефективного виконання своїх обов’язків працівники кримінальної 

поліції мали досконало знати місцевість, де вони виконували службу. Окрім 

цього, слідчі повинні були бути знайомими з особами, які займали посади в 

місцевій адміністрації та заможними людьми околиці. Кримінальна поліція 

мала мати у своєму розпорядженні дані про вчителів, лікарів, священиків, 

рабинів, ксьондзів, адвокатів, ветеринарів, фельдшерів, інженерів, грабарів та 

підозрілих осіб [294 s. 2–4].  

Для виконання оперативних завдань, кожний слідчий мав мати при собі 

блокнот з олівцем, наручники, метр, дактилоскопічний блок, фольгу та 

цинковий порошок з пензликом, компас та електричний ліхтарик, бинт, 

свисток, карту місцевості. 
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Збираючи та систематизуючи доказовий матеріал кримінальна поліція 

використовувала фотографування, дактилоскопію, портрет з пам’яті, 

службових собак [295, s. 2–4]. 

Польський дактилоскопічний центр був розташований у Варшаві. Усі 

підрозділи поліції країни були зобов’язанні надсилати йому зібранні відбитки 

пальців. Лише надані цим центром матеріали могли слугувати доказом у суді. У 

кожному окружному управлінні поліції мала бути своя картотека. При 

одержанні відбитків пальців необхідно було зробити фотографії підозрюваних в 

анфас та профіль. Згідно інструкцій, відбитки пальців робили: арештованим та 

підозрюваним у важких злочинах, “міжнародним злочинцям та волоцюгам 

різного виду”, депортованим з країни, ромам, особам, які замовчують своє ім’я 

та прізвище, невідомим трупам [232, s. 6–7]. Для зняття, зберігання та 

дослідження відбитків використовували низку засобів: великі та малі лупи, 

великі та малі валики, чорна та біла фольга, пензлики, універсальний 

дактилоскопічний порошок та ін., які Центральним слідчим відділом у Варшаві 

надавались повітовим управлінням поліції. Спираючись на архівні дані, можна 

говорити про належне забезпечення підрозділів поліції на місцях 

вищезгаданими технічними ресурсами (див. додаток У.1). У 1920–1930 рр. 

відбитки пальців можна було зняти практично у всіх дільницях поліції (див. 

додаток У.2). 

У Львівському, Тернопільському, Станіславському та Волинському 

воєводствах місцева поліція мала у своєму розпорядженні незначну кількість 

службових собак, оскільки єдиний кінологічний центр розташовувався у 

Варшаві [210, s. 2-4]. 

Слідча поліція широко використовувала фотографування для фіксування 

наслідків пожежі, положення вбитого, місця злочину, пошкодження колії, 

слідів крові, для збільшення відбитків пальців та листів [294, s. 58]. 

Важливим методом збору інформації про підозрілих осіб був таємний 

нагляд (інвілігація). Останній включав у себе наступні складові: стеження 
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(загальне, індивідуальне, поліцейський нагляд); переслідування (пряме та 

непряме) і розшук (локальний, окружний, державний) [245, s. 188].  

Загальне стеження відбувалось під час патрулювання громадських 

місць. Індивідуальне стеження стосувалося осіб, які підозрювались у скоєнні 

тяжких злочинів. Поліцейський нагляд застосовувався за рішенням суду. 

Пряме переслідування полягало у безпосередньому переслідуванні 

злочинця місцевою поліцією. Непряме переслідування полягало у залученні до 

пошуку злочинця підрозділів поліції з-поза місця злочину. Розшук вимагав 

залучення багатьох підрозділів поліції [245, s. 190-191]. 

4 січня 1922 р. міністр внутрішніх справ видав розпорядження “Про 

організацію слідчих відділів”. Відповідно до цього нормативно-правового акту 

при кожному окружному управлінні мали функціонувати слідчі відділи. У їхні 

повноваження входило розслідування резонансних кримінальних справ, 

контроль над усіма підрозділами слідчої поліції воєводства, дисциплінарні 

провадження щодо працівників державної поліції, тренування службових собак, 

ведення статистики злочинів [260]. 

У більших містах та повітах створювались слідчі експозитури, які 

підпорядковувались місцевому прокурору. Загальна поліція була зобов’язана 

інформувати слідчі експозитури про значні злочини вчинені в околиці.  

У кожній слідчій експозитурі мали бути: фотоальбом небезпечних 

злочинців, дактилоскопічний альбом, списки розшукуваних осіб. 

У прикордонних повітах, місцевостях з фабричними підприємствами та 

на територіях, де панував бандитизм, створювались слідчі агентури. Проте вони 

не провадили окремої канцелярії, а діяли спільно зі загальною поліцією.  

Відповідно до ст. 1 розпорядження міністра внутрішніх справ від 21 

липня 1926 р. “Про організацію слідчих відділів” у повітових управліннях 

поліції та комісаріатах великих міст були утворені слідчі відділи. Нові слідчі 

відділи утворювались лише з розпорядження міністра внутрішніх справ (ст. 2 

Розпорядження від 21 липня 1926 р). Слідчі відділи підпорядковувались 
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керівникам повітових управлінь чи комісаріатів (ст. 3 Розпорядження від 21 

липня 1926 р). 

У міжвоєнний період у складі державної поліції діяв структурний 

підрозділ, який займався збиранням інформації про суспільно-політичне життя 

ІІ Речі Посполитої і протидіяв різноманітним антидержавним організаціям та 

рухам. Протягом свого існування цей підрозділ декілька разів змінював свою 

назву та реорганізовувався. На думку польського дослідника К. Халіцького, 

державна влада приховувала сам факт існування таємної поліції, оскільки це 

могло мати негативний вплив на громадську думку [213, s. 295].  

У лютому 1919 р. в адміністративній секції МВС було утворено відділ 

кореспондентів. Він складався з 33 осіб і займався збиранням інформації про 

суспільно-політичне життя ІІ Речі Посполитої. У жовтні 1919 р. відділ 

кореспондентів реорганізували у Інспекторат політичної дефензиви (захисту). 

16 жовтня 1919 р. наказом головного коменданта польської поліції 

встановлювались функції та цілі цього спеціального підрозділу. До них 

відносилась: боротьба зі шпигунством, комунізмом та різноманітними 

антидержавними рухами. Проте Інспекторат політичної дефензиви не мав 

підпорядкованих собі територіальних органів. Тому на західноукраїнських 

землях упродовж 1919–1922 рр. функції політичної поліції виконували 

працівники слідчих відділів. Польський учений А. Місюк констатував, що 

нормалізація діяльності органів політичної поліції у Польщі відбулася лише в 

серпні 1920 р. У цей час було сформовано відділ IV-Д [243, s. 142]. 

На початковому етапі свого існування відділ IV-Д одержав значну 

допомогу від військової розвідки. Остатня передала йому особові справи 

політично неблагодійних громадян.  До січня 1922 р. експозитура відділу IV-Д 

на Волині одержала 1500, у Львові 800, в Станіславові 300 таких актів [32, арк. 

1]. 

У січні 1922 р. на з’їзді начальників воєводських експозитур політичної 

поліції було прийнято рішення про координацію діяльності Краківського, 
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Львівського, Станіславського, Тернопільського, Люблінського та Волинського 

відділів у питаннях єврейського та українського національного руху. 

На третьому з’їзді керівників експозитур відділу IV-Д 10 березня 1922 р. 

було прийнято рішення про кількісний склад політичної поліції на місцях (див. 

додаток Ф). 

Експозитури відділу IV-Д на місцях мали повідомляти центр про будь-

які прояви страйкового руху. Кожне повідомлення мало включати в себе 

наступні складові: 1) місцеві передумови страйку; 2) вимоги страйкарів; 3) 

керівники страйку; 4) підтримка страйку політичними партіями чи 

профспілками; 5) галузь економіки, в якій мав місце страйк; 6) характеристика 

настроїв страйкарів; 7) ставлення місцевого населення до страйкарів [32, арк. 

9]. 

Через фінансові труднощі ІІ Речі Посполитої грошове забезпечення 

відділу IV-Д було недостатнім (див. додаток Х). 

22 жовтня 1922 р. Головна команда державної поліції видала інструкцію 

“Про діяльність повітового відділу IV-Д”. Відповідно до інструкції цей 

підрозділ мав займатися виявленням злочинів, спрямованих проти держави та її 

внутрішньополітичного устрою. Задля досягнення цієї мети, працівники 

таємної поліції мали стежити як за окремими особами, так і за організаціями. 

Особливу увагу повітовий відділ IV-Д мав звертати на об’єднання, створені 

представниками національних меншин Польщі [40, арк. 13].  

При стеженні за політичними організаціями таємна поліція збирала 

інформацію щодо їхніх основних цілей, особового складу, технічних засобів 

для агітації (читалень, друкарень, складів нелегальної літератури) [40, арк. 13]. 

У полі зору слідчого відділу IV-Д також перебували легальні політичні партії. 

Першою чергою агентів поліції цікавили ті партійні течії, в яких домінували 

антидержавні та сепаратиські настрої. 

Також таємні агенти поліції перебували в рядах профспілкових 

організацій. Вони здобували інформацію про страйковий рух та участь у ньому 

членів лівих партій. 
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Одним із головних інструментів у боротьбі поліції з національним та 

комуністичним рухами була організація мережі таємних агентів (конфідентів), 

якими могли бути лише позаштатні працівники поліції. Їхніми кураторами були 

секційні працівники (працівники слідчого відділу IV-Д). Конфіденти 

одержували винагороди із спеціального фонду поліції. Особливо цінним 

інформаторам призначали сталу платню. Після кожного стеження, на підставі 

свідчень своїх інформаторів, секційні працівники складали звіт для повітового 

поліційного керівництва [212, s. 60].  

Представники таємної поліції  не займались арештами підозрюваних, цю 

функцію виконувала загальна поліція. Проте працівники відділу IV-Д були 

присутніми під час затримання та допитів. З їхньою участю складався слідчий 

акт. Він містив наступні пункти: 1) ім’я та прізвище підозрюваного; 2) кличка, 

псевдонім; 3) місце і дата народження; 4) місце проживання; 5) сімейний стан; 

6) професія; 7) освіта; 8) майновий стан; 9) імена та прізвища батьків та жінки; 

9) національність та віросповідання; 10) інформація про родичів; 11) 

відношення до військової служби; 12) попередні злочини. Підозрюваного 

фотографували та робили відбитки пальців. Також в слідчому акті фіксувався 

детальний опис підозрюваного [40, арк. 13]. 

Перед встановленням стеження за державними чиновниками таємна 

поліція мала одержати офіційний дозвіл від його безпосереднього керівництва. 

Також відділ IV-Д перевіряв лояльність до правлячого політичного режиму 

кандидатів на посади державних службовців. Особи непольської національності 

(крім допоміжного технічного персоналу) вважалися нелояльними і на 

державну службу не приймалися. Загальна кількість службовців непольської 

національності становила лише 4 %. У цей період національні меншини 

становили понад 20% населення країни [158, с. 20]. 

Кожного 5 дня місяця повітові відділення таємної поліції відправляли 

звіти щодо стеження за підозрілими особами. Також щомісяця складались 

доповідні записки про діяльність антидержавних організацій. Такий документ 

містив наступні пункти: 1) діяльність профспілкового руху в повіті; 2) 
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проведення страйків в повіті; 3) діяльність таємних антидержавних організацій; 

4) політичні настрої населення повіту [40, арк. 15].  

Отже, варто зазначити, що протягом усього періоду свого існування 

відділ IV-Д не зумів ефективно контролювати діяльність антидержавних та 

сепаратиських рухів. Водночас, ця структура постійно перебувала у 

конфронтації з адміністративною владою. Ці фактори вплинули на міністра 

внутрішніх справ Сікорського В., який 26 квітня 1923 р. прийняв рішення 

реорганізувати відділ IV-Д у Інформаційну службу [243 s. 143]. 

26 квітня 1923 р. МВС видало таємний наказ “Про організацію 

Інформаційної служби”, в якому зазначались принципи організації та 

функціонування Інформаційної служби. До її основних цілей належало 

стеження за усіма проявами суспільно-політичного та національного життя, які 

могли б становити загрозу цілісності та устрою ІІ Речі Посполитої. Додатково 

на цю структуру було покладено функції контррозвідки. Воєводи мали 

простежити за процесом формування цього спеціального підрозділу та 

прозвітуватись про результати безпосередньо МВС [44, арк.2]. 

У МВС в складі департаменту безпеки було сформовано центральне 

представництво Інформаційної служби. Воно займалося координацією процесу 

збирання інформаційних матеріалів від своїх представництв на місцях. 

Працівники інформаційного відділу обробляли одержані дані та звітували про 

них міністру внутрішніх справ. 

З 1923 р. в складі кожного відділу безпеки воєводського уряду 

утворювались інформаційні підрозділи. До їхніх завдань належало збирання 

даних про суспільно-політичне життя воєводства та надання їх воєводі. 

Через брак коштів у багатьох повітах Західної України не було 

сформовано підрозділи інформаційних відділів. Їхні функції були покладені на 

представників повітових, міських та гмінних комісаріатів. Такий стан речей 

відчутно знизив ефективність роботи таємної поліції.  

Повітовий Інформаційний відділ складав для старости та окружного 

прокурора щомісячні та ситуативні звіти про суспільно-політичний, 
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національний та профспілковий рухи регіону. Голова повітової адміністрації 

додавав до цих звітів свої зауваження та передавав їх міністру внутрішніх 

справ.  

На потреби інформаційного відділу в бюджеті МВС було сформовано 

спеціальний фонд. З нього грошові кошти надавались безпосередньо воєводі.  

Персонал Інформаційного відділу складався з колишніх працівників 

відділу IV-Д. 

Повітові старости мали регулярно відправляти до воєводського уряду 

звіти про поточне суспільно-політичне становище в своєму окрузі [44, арк. 2]. 

До найрезонансніших подій завжди зараховувалось святкування Першого 

травня, оскільки в цей день активізували свою роботу прокомуністичні та ліві 

угрупування. Згідно інструкцій МВС від 24 квітня 1923 р., звіт про 

першотравневі урочистості повинен містити наступні пункти: 1) перелік 

організацій, які брали участь у демонстраціях; 2) інформацію про членів 

організаційного комітету; 3) час і тривалість першотравневого походу; 4) 

приблизна кількість учасників та прізвища промовців; 5) кількість 

антидержавних промов; 6) зміст написів на транспарантах та знаменах; 7) 

джерела фінансування [44, арк. 27].  

Діяльність Інформаційного відділу в напрямі збору інформації щодо 

українського національного руху була неефективною. Так львівський воєвода у 

своєму розпорядження до повітових старост з обуренням відзначав, що 

працівники таємної поліції не можуть завербувати чи втілити своїх агентів у 

низку українських організацій. До прикладу, вони не змогли протягом цілого 

року зібрати доказові матеріали проти українського мисливського товариства 

“Тур”, членами якого були колишні вояки Української галицької армії, які не 

приховували своєї антипольської орієнтації і займались, під прикриттям 

мисливського клубу, військовим вишколом української молоді [44, арк. 28]. 

МВС у листуванні з львівським воєводою нарікало, що місцевий 

Інформаційний відділ лише звітував про випадки антидержавної діяльності в 

регіоні, проте не рапортував про свою роботу в протидії цим тенденціям. Тому 
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з 25 жовтня 1923 р. МВС вимагало від воєводських Інформаційних відділів 

детальної інформації про ліквідацію осередків антидержавних організацій та 

про передання кримінальних справ до суду. Проте після двох місяців від цього 

розпорядження, представництво львівської таємної поліції продовжувало 

надсилати звіти, де лиш констатувалася наявність у воєводстві антидержавних 

проявів суспільно-політичного життя та не надавало жодної інформації про 

свою роботу із вирішення цієї проблеми [78, арк. 72–79]. 

Проте низька ефективність протидії антидержавним проявам першою 

чергою полягала у недостатньому фінансуванні та слабкому кадровому 

забезпеченні Інформаційного відділу. Доходило до курйозів. Так 14 квітня 

1924 р. Інформаційний відділ у Львові звернувся до воєводського управління 

поліції з окремим письмовим проханням закупити для службового вжитку 

дзбанок для води, мило та десять рушників [78, арк. 124].  

Дуже гостро у діяльності Інформаційного відділу стояло  питання 

забезпечення  фаховими працівниками. Так у 200-тисячному Львові відділення 

таємної поліції в 1923 р. нараховувало 6 осіб: двох комісарів, трьох аспірантів 

та молодшого канцеляриста. Ними було завербовано 41 конфідент [78, арк. 1]. 

Воєводське Інформаційне відділення у своєму штаті мало 3 референтів з 

єврейського руху, по одному слідку за профспілковим та професійним рухом, 

шпигунством та москвофілами, п’ять щодо адміністративних проблем. 

Найчисельнішим був персонал, який відповідав за стеження за комуністичними 

та українськими національними організаціями. Він складався з восьми та семи 

референтів відповідно [78, арк. 18]. 

Доволі часто в Інформаційний відділ призначали поліцейських з 

невідповідними фаховими навичками. Так командування 8 округу львівської 

поліції звернулось до воєводи з вимогою повернути старшого постерункового 

Островського С. Його без консультацій перевели у Інформаційний відділ. 

Проте він не мав відповідних знань для роботи в таємній поліції, оскільки був 

єдиним у окрузі фахівцем з крадіжок коней [78, арк. 30]. 
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На думку українського дослідника О. Разиграєва, зниження якості 

політичної розвідки, обмеження повноважень повітових управлінь поліції, 

дуалізм організації (підпорядкування одночасно адміністративній та 

поліцейській владі), надмірне зближення з адміністративною владою та втрата 

сталих зв’язків з окружними управліннями державної поліції призвели до 

ліквідації інформаційної служби. На її місці постала нова організація – 

політична поліція. Вона увійшла до складу державної поліції при одночасному 

збереженні індивідуального бюджету [146, с. 73]. 

До завдань політичної поліції належало стеження за усіма проявами 

суспільного життя, які становили загрозу для цілісності та устрою Речі 

Посполитої. 

Структурно політична поліція входила до складу V відділу. До напрямів 

роботи цього спеціального підрозділу належали: 1) контроль інформаційних 

матеріалів, що стосувалися державної безпеки; 2) збирання та зберігання 

особових справ політичних злочинців; 3) ведення статистики політичної 

злочинності; 4) нагляд за переміщенням іноземців; 5) координація діяльності 

між окремими підрозділами політичної поліції; 6) організація 

загальнопольського розшуку [51, арк. 1]. 

V відділ складався з наступних секцій: 1) організаційно-персональний; 

2) інспекційний; 3) політичної злочинності; 4) інформаційний; 5) секретаріат.  

До компетенції першого підрозділу належало: опрацювання службових 

інструкцій, організаційних звернень, робота з персональними справами 

працівників таємної поліції, провадження дисциплінарних справ, спеціальний 

вишкіл поліцейських. Інспекційний підрозділ займався контролем лояльності 

державних чиновників. Третя секція збирала та реєструвала особові справи 

політичних злочинців, складала статистичні звіти про політичні злочини в 

країні. При цьому у відділі існувала спеціальна мобільна група, яка займалася 

провадженням резонансних злочинів на території ІІ Речі Посполитої. До 

функцій четвертої секції відносився збір матеріалів щодо національного і 
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сектантського рухів та шпигунства. Секретаріат вів таємний щоденник і 

редагував ситуаційні звіти [78, арк. 293–294].  

При кожній окружній команді були сформовані відділи політичної 

поліції. На прохання старости ці підрозділи могли бути зорганізованими у 

повітах, де були значні осередки суспільно-політичного життя чи більші 

промислові центри. У місцевостях, де не діяли підрозділи таємної поліції, її 

функції покладались на загальні підрозділи правоохоронних органів [51, арк. 2]. 

Окружний відділ політичної поліції складався з двох підрозділів. 

Перший займався організаційно-персональними та інспекційними функціями. 

Другий збирав інформацію про національні рухи та політичних злочинців. При 

цьому підрозділі діяла слідча група, яка провадила важливі політичні справи на 

території воєводства [78, арк. 295]. Керівник окружного політичного відділу 

підпорядковувався безпосередньо воєводі. 

Необхідно зазначити, що подальшою проблемою в діяльності політичної 

поліції залишалось матеріально-технічне забезпечення. Цей фактор підривав 

нормальну оперативну роботу підрозділу поліції. До прикладу повітові 

відділення гостро потребували для свого функціонування автомобілів. 

Відповідно до службових інструкцій таємна поліція мала використовувати 

транспорт воєводського управління поліції. Проте на практиці така можливість 

була вкрай обмеженою. Так комендант Львівської повітової поліції зазначає, 

що його підрозділ змушений орендувати автотранспорт у приватних осіб. Це 

тягло за собою значні матеріальні витрати (180 злотих на день). Крім того, 

автовласники не зберігали таємниць слідства [78, арк. 310]. 

Значні кошти були необхідні для оплати праці конфідентів. Так за  

підрахунками керівника львівської експозитури таємної поліції, щомісячно на 

винагороду інформаторам потрібно було виділяти близько 2700 злотих (див. 

додаток Ц). Також передбачалось створення спеціального фонду заохочення 

поліцейських у розмірі 300 злотих щомісяця [48, арк. 21-22]. 

Проте політична поліція, не зважаючи на свою реорганізацію протягом 

1924–1926 рр., не стала ефективніше виконувати свої функції. На думку 
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польського дослідника А. Пеплонського, цей підрозділ  більшою мірою лише 

провадив реєстрацію почергових комуністичних акцій, а не займався 

розвідувальною діяльністю для запобігання останнім [279, s. 111]. Це дало 

підставу владі ліквідувати політичну поліцію. 17 березня 1926 р. МВС видало 

розпорядження, відповідно до якого з 1 квітня 1926 р. експозитури політичної 

поліції включались до складу повітових комендатур [40, арк. 20]. 8 жовтня 

1926 р. припинили діяльність окружні управління таємної поліції. Особовий 

склад цього спеціального підрозділу був переведений у склад загальної та 

кримінальної поліції. На ці структури була покладена функція боротьби з 

антидержавною діяльністю. 
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3.3 Особливості діяльності органів поліції Республіки Польща в 

Галичині та Волині 

Незалежно від своєї політичної орієнтації, більшість польських 

державних діячів вважали Східну Галичину та Волинь невід’ємними частинами 

відновленої Польщі [90, с.158–160]. Польське суспільство не визнавало права 

українців на побудову власної держави. Думку українського населення, яке 

становило абсолютну більшість на західноукраїнських землях, ніхто з польської 

політичної еліти не враховував. Це було категоричним порушенням 

міжнародного права та права націй на побудову власних держав, декларованого 

“14 пунктами” В. Вільсона. У результаті цього антагонізму вибухнула 

українсько-польська війна 1918–1919 років. Хоча західноукраїнські землі й 

були приєднані до складу Речі Посполитої, українське суспільство не 

сприйняло цього факту. У подальшому репресії польської влади не тільки не 

загальмували зростання національного руху українців, а й, до певної міри, 

активізували його. Протягом усього міжвоєнного періоду українці 

продовжували легальними та нелегальними методами боротись проти Польщі. 

Тому, польська політична еліта вбачала в українському національному русі 

загрозу свого панування на західноукраїнських землях. Задля його придушення 

польська влада застосовувала усі наявні у її арсеналі засоби. 

Найчастіше для репресивних дій щодо українських політичних та 

громадських діячів та українського населення використовувалась польська 

державна поліція. Її співробітники здійснювали таємний нагляд за 

громадськими культурними і політичними українськими організаціями та 

групами, влаштовували проти них провокації та каральні акції. У більшості 

випадків ця діяльність носила протиправний характер і була грубим 

порушенням польського та міжнародного законодавства. Проте завдяки 

потуранню польської влади, такі дії державної поліції мали системний 

характер.  

Після закінчення польсько-української війни 1918–1919 рр. польське 

суспільство вкрай вороже сприймало український національний рух та 
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українців зокрема. На думку українського дослідника О. Юрчука, в тогочасній 

польській свідомості слово “українець” асоціювалося з політичним і 

територіальним сепаратизмом, що давало підстави для влади посилювати 

асиміляційну політику, а відтак загострювати польсько-українське 

протистояння [189, с. 127–128]. Отже, здійснювані представниками польських 

правоохоронних органів репресивні заходи щодо українського населення 

Східної Галичини та Волині грубо порушували зобов’язання, взяті на себе 

польською державою в сфері захисту прав та свобод громадян непольської 

національності.  

З особливою жорстокістю польські правоохоронці поводились з 

українською інтелігенцією – священиками, вчителями, лікарями. Так 22 травня 

1919 р. польська жандармерія міста Стрия арештувала та стратила без вироку 

суду відомого українського громадського та культурного діяча – отця 

О. Нижанківського [162, с. 44].  

Протягом 1919–1920 рр. польські правоохоронці закатували 10 

священиків та понад тисячу інтернували. У деяких місцевостях Галичини 

поліція забороняла відправи в греко-католицьких храмах [162, с.152–156]. 

Звичним явищем були обшуки та привласнення майна. Так 24 квітня 1920 р. 

поліція в Кам’янко-Струмиловій конфіскувала харчі та коней у місцевого 

греко-католицького пароха, а його самого побила [108, с.20]. 

Українців, які чинили найменший спротив чи були просто національно 

свідомими, без рішення суду відправляли в табори інтернованих. На території ІІ 

Речі Посполитої вони були утворені у Домб’є, Вадовицях, Брест-Литовському, 

Перемишлі, Пикуличах, Стшалкові, Ланцуті та ін. Там польська влада 

утримувала українців у нелюдських та жахливих умовах. Згідно зі звітом 

Міжнародного Червоного Хреста восени 1919 р.  число українців, 

заарештованих та засланих до таборів, перевищувало 100 тис., з них було понад 

тисячу греко-католицьких священиків [127, с 25]. 

В таборі для інтернованих в Домб’є (три кілометри біля Кракова) 

тримали українців у міжвоєнний період у тісних дерев’яних бараках без вікон 
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та вентиляції, в жахливих умовах. Це спричинило велику смертність від тифу та 

голоду (30–40 осіб). Польські жовніри постійно били та знущались з 

полонених. Наприкінці1919 р. в цьому таборі перебувало близько 6000 осіб, з 

них 23 жінки та 29 священиків [128, с. 96-99].  

У Вадовицях, біля Кракова у 1919 р. перебувало 15 тис. українців. У 

бараках панувала страшна антисанітарія. У Брес-Литовському, в так званих  

“бугшопах” померло від тифу 27 тис. осіб. У Пикуличах біля Перемишля в 1919 

р. перебувало 20 тис. українців, які спали на голій землі. Щодня помирало 20–

80 чоловік. Побої адміністрації мали системний характер. У таборі біля 

Стшалкова в липні 1919 р. нараховувалося близько 5000 полонених, з них 3000 

хворіли на тиф [127, с 25]. 

Поширеними у міжвоєнний період були випадки знущання поліції з 

українського населення краю. Щосуботи поліцейські відділку в Будзанові 

примушували місцевих жінок з інтелігентних родин мити підлогу в 

жандармерії. Тих, які відмовлялись виконувати цю вимогу, польські 

правоохоронці нещадно били. 

На початку 1920 рр. під пильним наглядом поліції перебували усі прояви 

політичного життя на західноукраїнських землях. У цьому випадку необхідно 

відзначити вибори до парламенту 1922 р. Українське суспільство Галичини 

бойкотувало цей виборчий процес. На Волині, де українці взяли участь у 

голосуванні, поліція активно втручалась у них задля перемоги провладних 

кандидатів. Так волинський воєвода 20 червня 1920 р. видав інструкцію 

працівникам МВС, який зобов’язував їх бути присутнім на усіх передвиборчих 

чи громадських зібраннях. Він мав зайняти почесне місце в президії і 

слідкувати, щоб жодна промова не мала антидержавного змісту. У таких 

випадках поліцейський мав закрити зібрання і змусити громадян розійтись [81, 

арк. 2]. 

Відповіддю на окупацію Східної Галичини та Волині Польщею та 

репресії влади, спрямовані проти українського національного руху та 

населення, стало утворення Української військової організації (УВО). Вона 
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була нелегальною військовою революційно-політичної формацію. УВО 

сформувалась у 1920 р. заходами старшин різних українських армій як реакція 

на дії польської влади (конскрипція, вибори до сейму, призив новобранців до 

війська). Ця таємна організація вела широку антидержавну діяльність з 

бойовими виступам. Вершиною активності УВО була саботажна акція весною 

1922 р. З цього приводу окружне командування поліції у Львові 29 квітня 

1922 р. видало розпорядження усім повітовим відділенням поліції. У документі 

констатувалось зростання активності УВО.  

Задля підвищення ефективності протидії цій організації, поліцейське 

керівництво наказувало своїм підлеглим негайно інформувати телефоном чи 

кур’єром про акти саботажу. Також поліцейські мали складати звіт про 

антидержавні акції у повіті. Він мав містити інформацію про місце саботажу, 

величину нанесеної шкоди, перелік підозрюваних, результати слідства, 

кількість антидержавних виступів за рік. Так у 1922 р. в Дрогобицькому повіті 

було зареєстровано 16 актів диверсії, Кросненському повіті – 12, Мостиському 

– 10, Ланцутському – 9, Пшеворському – 8, Рава Руському – 19, Львівському – 

7, Перемишльському – 5 [58, арк. 18-22].  

11 липня 1922 р. окружне командування поліції у Львові наказало своїм 

підрозділам звертати особливу увагу на приїжджих українських агітаторів та 

негайно їх арештовувати. Оскільки основною мішенню нападів УВО були 

комісаріати, поліцейським рекомендувалось звертати особливу увагу на 

українців, які без вагомих причин перебували біля відділків. Таких осіб 

необхідно було ретельно обшукати та, за необхідності, провести у них вдома 

ревізію. Також поліційне керівництво вимагало посилити патрулювання 

суспільно-важливих об’єктів – електростанцій, газових станцій, державних 

фабрик та заводів.  

Поліція стежила за тим, щоби українське населення не будувало 

пам’ятники полеглим під час Першої Світової та Українсько-польської воєн. 

Свої дії в цьому напрямі правоохоронці мали координувати з польськими 

патріотичними організаціями [63, арк. 3-4].  

http://uk.wikipedia.org/wiki/1920
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Широкий суспільний резонанс мали замахи УВО 26 вересня 1921 р. на 

маршала Й. Пілсудського і воєводу О. Ґрабовського у Львові та вбивство 15 

жовтня 1922 р. українського кандидата до сейму С. Твердохліба. Це викликало 

посилення репресій проти українського населення Галичини. 

 З точки зору поліції, до найнебезпечніших належали колишні вояки 

УГА, урядовці ЗУНР та священики, представники інтелігенції. 15 травня 

1923 р. Тернопільське воєводське управління поліції  наказало усім відділкам 

скласти списки вищезгаданих осіб, які проживали в околиці. Інформація про 

цих людей мала містити наступні дані: ім’я та прізвище, військовий чин, 

останнє місце роботи, домашню адресу, політичну приналежність. У випадках 

їхнього переїзду на нове місце проживання, їхня особова справа передавалась 

відповідному відділку поліції [69, арк. 2].  

Відділ ІV-D (політична поліція) у Львові у своєму обіжнику до 

окружних команд поліції в Станіславові, Кракові, Тернополі та Львові, 

наказував ретельно слідкувати за представниками української інтелігенції, які 

цікавились суспільним, культурним та економічним життям громади, оскільки 

вони під прикриттям танцювальних вечорів, лекцій, аматорських вистав могли 

провадити антипольську агітацію [63, арк. 3]. 

Львівський воєвода залучав поліцейських до ідеологічного виховання 

української молоді. У своєму розпорядженні від 13 серпня 1923 р. він наказував 

правоохоронцям проводити виховні розмови з юнацтвом та переконувати його 

у перевагах життя в польській державі [63, арк. 9]. 

Польська влада робила спроби перекрити зовнішнє фінансування 

українського національного руху. Українські легальні та нелегальні організації 

одержували кошти від діаспори з-за кордону. Польське Міністерство 

закордонних справ надавало інформацію МВС щодо осіб, які були кур’єрами 

між Західною Європою, США, Канадою та Галичиною і перевозили гроші до 

краю. Це давало змогу правоохоронцям одразу розпочати стеження за ними і 

при найменшій підозрі заарештувати чи депортувати. Для прикладу, на початку 

1923 р. у Львові були затримані О. Ловецький з нареченою, які прибули з Нью-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/1922
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Йорка. Поліція конфіскувала у них 8 тисяч доларів, які мали піти на 

антипольську агітацію. Дані про них польська поліція одержала з МЗС Польщі 

[63, арк.29]. 

У цей період МВС слідкувало за діяльністю українських господарських 

організацій. 19 травня 1922 р. львівська окружна команда поліції у своєму 

циркулярі підкреслила необхідність посилення стеження за членами товариства 

“Дністер”, оскільки у львівського керівництва поліції існувала підозра, що 

антидержавні елементи можуть використати вибори правління товариства для 

масових провокацій [63, арк. 35]. 

На думку, львівського науковця В. Виздрика, однією зі складових 

частин національно-визвольних змагань українського народу в ХХ ст. була 

боротьба західноукраїнського студентства за національний університет у 

Львові [13, с. 116].Тому, польська влада всіляко перешкоджала створенню та 

функціонуванню вищої української школи в Галичині. Інструментом для 

досягненню цієї цілі, була польська державна поліція. 

Репресії польських правоохоронних органів розпочались наприкінці 

1921 р. після невдалого замаху українського студента С. Федака на 

Й. Пілсуцького. Було арештовано ректора українського таємного університету 

В. Щурата, секретаря Б. Барвінського та кількох професорів. Польська влада 

поставила завдання перед поліцією зірвати навчальний процес у цьому вузі. З 

цією метою правоохоронці невмотивовано вривались на лекційні заняття в 

українському університеті. 15 жовтня 1922 р. поліцейські не дали змоги 

провести українським студентам та професорам урочисту академію з нагоди 

початку нового навчального року [133, с. 18-20].  

Проте така тактика не спрацювала. Викладачі почали читали лекції 

вузькому колу студентів. Останні передавали одержані таким чином знання 

своїм колегам. Після цього поліція почала таємно стежити за усіма 

викладачами українського університету. У випадку, коли хтось із них виявлявся 

працівником державних установ, його негайно звільняли з роботи [45, арк. 15]. 
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7 березня 1925 р. тернопільський воєводський уряд розіслав повітовим 

старостам та поліцейським відділам інструкції по боротьбі з УВО. Відповідно 

до неї, місцева польська влада повинна була створити реєстр українців, які 

мали будь-яке відношення до здобуття Україною самостійності – колишніх 

військових, політиків, громадських діячів, посадовців ЗУНР та 

УНР,сформувати окрему картотеку членів колишніх українських військових 

формувань – УГА, січових стрільців. Повітова поліція мала пильно слідкувати 

за особами, що повернулися з Радянського Союзу або листувались з 

представниками української еміграції [99, с. 18-20]. 

Відповідно до цього розпорядження воєводи, поліцейські агенти мали 

безперервно слідкувати за вищезгаданими особами. У випадках їхнього 

переїзду в інший повіт, стеження за ними негайно передавалось місцевим 

правоохоронним органам.  

Задля посилення протидії зростання активності українських легальних 

та нелегальних організацій керівництво МВС наказало, місцевим органам 

влади, під керівництвом львівського воєводи скоординувати свою діяльність у 

цьому руслі. Першою чергою, йшлося про обмін інформацією щодо стану 

розвитку українського національного руху [46, арк. 7-12].  

Незважаючи на це, повітові відділення поліції не змогли ефективно 

налагодити протидію українському національному рухові. Львівське 

воєводське управління поліції у своїй інструкції до підлеглих від жовтня 

1928 р. констатує відсутність суттєвої протидії українському руху з боку 

місцевих правоохоронців. Більше того, поліцейське керівництво звинувачувало 

очільників повітових відділів у фальшуванні звітів про діяльність українського 

підпілля, оскільки їхні доповіді в центр практично не містили жодних згадок 

про антидержавні акції.  

Повітові керівники поліції рапортували про величезне число 

конфідентів, які насправді не надавали цінної інформації. Тому воєводське 

управління опрацювало в кінці літа 1928 р детальний план боротьби з 
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українським підпіллям. Відповідно до нього, кожен поліцейський мав мати 

свого інформатора [64, арк. 10].  

Ця інструкція визначила воєводський слідчий уряд центром по боротьбі 

з УВО та іншими антидержавними організаціями. Усі підрозділи поліції мали 

оперативно надавати йому інформацію та координувати з ним свою діяльність. 

Також повітові відділення поліції мали періодично складати звіти про наявність 

інформаторів та кошторис їхнього фінансування.  

Інструкція наказувала посилити нагляд за діяльністю місцевих 

підрозділів “Сокола” та “Лугу”. Поліцейські мали здобути списки членів цих 

організацій та встановити таємний нагляд за їх найвпливовішими членами.  

До 15 жовтня 1928 р. структурні підрозділи поліції мали скласти звіт про 

роботу “Сокола” та “Лугe” в повітах Львівського воєводства. Він мав містити 

наступні рубрики: 1) назва місцевості, в якій діяли товариства; 2) особисті дані 

керівництва; 3) інформацію про військових інструкторів; 4) число активних 

членів.  

Перед повітовими відділами поліції ставилось завдання закриття філій 

“Сокола” та “Луга”. Задля його виконання рекомендувалось посилити нагляд за 

дотриманням їхніх статутів. Першою чергою, поліцейські мали фіксувати 

факти проведення військових навчань чи неучасті членів “Лугу” та “Сокола” у 

гасінні пожеж [64, арк. 12-13]. 

У вищезгаданій інструкції особливу увагу акцентували на українських 

військових та політичних реемінгантів. Польська влада вважала їх 

небезпечними агентами закордонних центрів української еміграції. Ці особи, як 

члени українських господарських та культурних організацій, здійснювали 

інспекції кооперативів та “Просвіт” у цілій Галичині. Тому поліцейське 

керівництво наказувало своїм підлеглим посилити стеження за ними і 

перевіряти їхні контакти. 

З точки зору польської адміністрації, небезпечними для держави були 

українські бюро і комітети опіки над інвалідами та похованнями воїнів УГА. 

Польська влада підозрювала їх у вербуванні української молоді на курси 
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підготовки бойовиків у Німеччині. Їм закидалось “підтримання революційного 

духу в руському народі через вшанування пам’яті полеглих в україно-польській 

війні 1918–1919 рр.” [64, арк. 14]. З цих причин воєводське управління поліції 

наказало скласти списки членів таких організацій. Додатково слід було 

встановити таємне стеження за їхнім керівництвом та найактивнішими діячами. 

Поліційне керівництво зобов’язало своїх підлеглих ретельно 

контролювати обіг зброї, пороху та вибухових речовин у повіті, оскільки УВО 

використовувало їх для організації терористичних актів. 

В обов’язки поліцейських входило перебування на усіх вічах, 

маніфестаціях та велелюдних громадських акціях, організованих українською 

громадою. У випадках будь-яких антидержавних промов наказувалось негайно 

заарештовувати винуватців. 

Вищезгаданим акціям польського уряду по знищенню політичного, 

культурного і економічного життя, ОУН протиставила свою саботажну 

кампанію. Улітку 1930 р. на Західній Україні запалали маєтки багатьох 

польських поміщиків і осадників. Були знищені телефони і телеграфні лінії. 

Почастішали терористичні акти і напади на поліційні дільниці та організації 

“Стшельців”.  

Саботажна акція охопила 30 повітів краю і швидко переросла в 

широкий, значною мірою стихійний, національно-визвольний і аграрний рух 

[187, с.117-118]. У 1930 р. в Галичині склалася кризова ситуація, яка 

характеризувалася жорстким політичним курсом проти місцевого населення, а 

це, своєю чергою привело до відплатних акцій підпільних організацій, що 

загострило українсько-польські відносини [14, с. 79]. 

Наприкінці літа 1930 р. польське МВС розробило план протидії 

українській саботажній акції в Східній Галичині. Він був розісланий усім 

поліційним структурам краю. Відповідно до цього документу, усі коменданти 

підрозділів поліції в Львівському, Станіславському та Тернопільському 

воєводствах були зобов’язані забезпечити цілодобове чергування своїх 

підлеглих біля стратегічних об’єктів – адміністративних будівель, поштових 
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відділень, залізничних станцій, банків, ощадних кас. Поліцейські мали ретельно 

перевіряти документи усіх немісцевих [66, арк.15].  

Городоцьке повітове управління поліції рекомендувало своїм підлеглим 

особливу увагу звертати на молодих українських інтелігентів віком від 15 до 30 

років – викладачів, учнів, скаутів, студентів, учителів. У Дрогобицькому повіті 

найнебезпечнішим для поліції вважались греко-католицькі священики [66, арк. 

33]. 

 Голова кожного підрозділу поліції мав проінструктувати своїх 

підлеглих щодо протидії українським підпалювачам. У кожному поліцейському 

відділку біля телефонного апарату повинен був цілодобово чергувати 

правоохоронець. У випадку, коли в одному з повітів воєводства мали місце 

акції саботажу, туди перекидались підрозділи поліції з сусідніх повітів [66, арк. 

11]. 

Відповідно до плану протидії українській саботажній акції були 

проведені обшуки в місцевих діячів українського національного руху – 

студентів, священиків, учителів. Проте важко назвати такі дії ефективними. 

Протягом серпня 1930 р. повітове управління поліції в Бібрці звітувало 

воєводському керівництву про конфіскацію кількох револьверів та рушниць, 23 

багнетів, 3 стилетів та 3 шапок, 6 блуз, 4 пар штанів, 2 плащів, 3 лопат, 14 

ременів. При цьому не вказувалось як перелічені елементи одягу та 

інструментів могли сприяти антидержавній діяльності [66, арк. 15]. 

Іншим кроком, який, на думку керівництва польських правоохоронних 

органів, мав зменшити розмах саботажної української акції, було формування 

громадських сторож із числа фільваркових робітників, членів польського 

“Стрельца” та інших свідомих патріотичних елементів. Координувати та 

керувати діяльністю добровільних варт мала місцева поліція [66, арк. 16]. 

Починаючи з кінця серпня 1930 р. були проведені масштабні арешти 

серед керівників і членів ОУН в Галичині. Були ув’язнені близько 20 чільних 

діячів цієї організації – Я. Нетора, Б. Кравців, Б. Кордюк, Р. Сушко, З. Книш, 

І. Габрусевич та ін. 20 вересня на виході зі штаб-квартири УНДО схоплено 
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керівника ОУН і УВО в краї Ю. Головінького. 30 вересня 1930 р. він був 

застрелений поліцією, начебто при пробі втекти. Однак хвиля саботажів не 

спадала, а навпаки, наростала [152, c. 46]. Тому польська влада вирішила 

вдатися до радикальніших дій.  

Рішення про проведення широкомасштабної репресивної акції, тобто 

розміщення загонів поліції та кавалерії в охоплених саботажем селах, ухвалив 

особисто Ю. Пілсуцький. 1 вересня 1930 р. він обговорював події в Галичині з 

міністром внутрішніх справ С. Складовським. У цій розмові Ю. Пілсуцький 

розпорядився у випадках підтримки саботажників збоку місцевого населення, 

застосовувати проти нього поліцейські репресії, а де не допоможе – постій 

війська з усіма тяготами, що з ним пов’язані [293, s.105].  

До поліційної пацифікації, що тривала з 20 по 29 вересня 1930 р., було 

залучено 17 рот поліції по 60 рядових кожна: 9 рот із школи поліції у Великих 

Мостах, 3 – з Львівського воєводства і по 2,5 з Тернопільського та 

Станіславського, тобто 1041 осіб разом із старшинами. Крім цього, у 

Городенківському повіті з 2 по 7 жовтня 1930 р. діяв окремий зведений відділ 

поліції Станіславського воєводства. Його чисельність становила 37 осіб. 

Керував усією акцією, комендант поліції Львівського воєводства, інспектор 

Грабовський [152, c. 48]. 

Першою чергою поліцейська пацифікація пройшла в тих повітах, де 

українське національне життя було найактивнішим, а саме – Збаразькому, 

Бережанському, Тернопільському, Підгаєцькому, Рогатинському, Бібрському, 

Львівському, Яворівському, Сокальському, Самбірському, Рудківському. 

У кожному місті чи селі, куди прибувала каральна експедиція, 

пацифікація відбувалась за наступним сценарієм: відділ з 80 до 150 поліцаїв 

оточував населений пункт, щоб ніхто з мешканців не втік. Після цього 

комендант відділу ділив своїх людей на окремі загони, що мали виконувати 

призначені завдання. Громадському урядові наказувалось протягом 2-3 годин 

скласти контрибуцію. Як правило, її розмір становив від 5 до 200 центнерів 

вівса або іншого зерна, кілька штук свиней, кілька десятків фір паші й соломи. 
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Крім цього, кожному поліцейському селяни мали принести обскубану курку чи 

гуску. У деяких місцевостях поліцейські вимагали декілька бочок пива чи 

інших напоїв. Коли у призначений термін село не встигало виконувати 

“замовлення”, то контрибуцію збільшували вдвічі, а війта та громадських 

радників так били, що вони і рухатись не могли. По деяких селах додатково 

накладали грошові контрибуції [134, с. 5].  

Водночас окремий карний загін ловив усіх людей, прізвища яких надали 

місцеві поляки. Їх заганяли до більшої будівлі у селі і там жахливо катували. 

Екзекуція відбувалась наступним чином: з жертв знімали увесь одяг, клали на 

лавку або підлогу, запихали в рот мокру тканину та били палицями до втрати 

свідомості. Після цього їх приводили до тями холодною водою та 

продовжували катування. Під час цих знущань поліцейські примушували 

нещасних кричати: “Хай живе маршал Пілсуцький” чи співати “Ще не вмерла 

Польща”. Поляки поводились так навіть з людьми похилого віку та молоддю.  

Після масового побиття українського населення польська поліція 

розпочинала обшуки у національно “свідоміших” членів громади. Під 

приводом пошуку зброї розбивались вікна, нищились дахи, стріхи, меблі та 

посуд. Польські поліцейські били жінок та дітей. 

Наступний етап пацифікації полягав у нищенні українських культурних 

та економічних установ – “Просвіт”, кооперативів, шкіл. Найперше, польські 

поліцейські забирали собі задарма або за символічну ціну увесь товар, що їм 

сподобався. Інший крам правоохоронці обливали нафтою чи чорнилом. 

Кооператорів примушували нищити касові книги, а самі приміщення магазинів 

руйнували. З особливою жорстокістю польські поліцейські поводились в 

приміщеннях “Посвіти”. Палили книги, портрети та музичні інструменти [134, 

с. 6-7]. 

Упродовж вересня 1930 р. польська поліція у Львівському воєводстві 

арештувала 305 осіб. З них 106 було звільнено з-під арешту. При цьому 

найбільше число звільнених припадає на Львів (83 особи) та Перемишль (16 

осіб). В інших повітах звільнення були поодиноким явищем (див. додаток Ч), 
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що свідчить про масштабні нехтування законності місцевими польськими 

правоохоронними органами.  

Крім величезних матеріальних збитків, яких зазнали українські селяни 

через плюндрування їхнього житла та господарства, 1357 з них зазнали побоїв 

(з-поміж них 93 дитини), понад 40 жінок було зґвалтовано “пацифікаторами”, 

13 осіб загинули. Такі наведені цифри втрат не остаточні, тому що деякі з 

побитих померли від отриманих ран уже після того, коли було зібрано 

інформацію [15, с. 37]. 

З 26 вересня до “пацифікаційної” акції польської поліції влада долучила 

військові підрозділи. Поліція мала всіляко сприяти армії у її “умиротворенні” 

українського населення. А саме: поліцейські мали скласти перелік гмін, де мали 

розквартируватись бойові частини війська; сформувати списки місцевостей, 

звільнених від цього обов’язку; на місцях сприяти розселенню жовнірів та 

надавати їм усю необхідну допомогу [66, арк. 29].  

Проте не усі представники польської поліції протягом пацифікації, 

жорстоко поводились з українським населенням. Згідно з рапортом офіцера 14 

полку ярославських уланів, велика кількість польських правоохоронців 

саботувала репресивні дії військових. Так комендант поліції в Щирці відкрито 

приятелював з “українськими націоналістами” та не надав жодної підтримки 

армії. Керівник поліційного відділку в Бібркці надав список нелояльних до 

польської влади у складі двох осіб, які до того ж перебували в Канаді. У селищі 

Подністряни цього ж повіту поліція передала військовим список з 86 осіб – усі 

були людьми похилого віку або померлими [32, арк. 11-14].  

“Пацифікаційна” акція мала широкий негативний резонанс як в Польщі, 

так і в світі. Журналісти, представники громадських організацій робили спроби 

зафіксувати злочини польської влади. Вони їздили по повітах Галичини, 

фотографували розбиті та спалені будівлі, збирали свідчення очевидців. Тому 

львівський воєвода 11 жовтня 1930 р. видав спеціальне розпорядження, яке 

зобов’язувало місцевих поліцейських всіляко протидіяти такій діяльності 

журналістів [66, арк. 45]. 
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Усе ж українським активістам вдалось зібрати чимало інформації про 

брутальність каральної операції. І не просто накопичити її, а донести до 

світової громадськості. Місія розповісти світові правду про “пацифікацію” 

допомогла об’єднати зусилля дуже різних українських середовищ – членів 

ОУН, легальних політичних партій, численних емігрантських організацій в 

Європі та Америці. “Українське питання” набуло актуальності на 

міжнародному рівні, з’явились сотні публікацій у західній пресі (тільки в 

жовтні-грудні 1930р. в англомовних виданнях – 160 статей, у німецькомовних –

близько 400). Завдяки намаганням українських політиків тему “пацифікації” 

розглядали на засіданнях Ліги Націй. Міжнародному іміджу польської держави 

було завдано суттєвих збитків [15, с. 37]. 

30 січня 1932 р. на 66-ї сесії Ради Ліги Націй була одноголосно ухвалена 

резолюція в справі українських петицій, яка складалася з кількох пунктів. 

Стверджувалося, що польський уряд “не має наміру застосовувати до 

української меншини політику систематичного утиску й насильства”, що 

“революційну і терористичну акцію в Галичині організували українські 

націоналістичні організації”, і висловлювався жаль, що “такого роду акція 

ховається за положеннями захисту національних меншин”. Разом з тим Рада 

зазначала, що викладені в петиціях факти, хоч і становлять явище одноразове, а 

не систематичне, “не цілком узгоджуються з тими гарантіями, які надавались 

національним меншинам, коли встановлювалася система опіки над ними з боку 

Ліги Націй”, і, що факти саботажу "не виправдовували таких заходів, на які 

вказує наявна в Ради інформація”. Далі Рада висловлювала задоволення, що 

“польський уряд, свідомий своєї відповідальності... не занедбав ужити певних 

санкцій, які дозволять уникнути повторення таких випадків у майбутньому”, і 

покарав поліціянтів та військових, винних у зловживаннях. Висловлювався 

жаль, що польський уряд не вважав за можливе виплатити відшкодування 

невинним жертвам цих дій. Врешті, Рада позитивно відзначала декларацію 

міністра Б.Перацького і висловлювала надію, що польська влада і українська 
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меншина спільними силами дійдуть до порозуміння й мирного співжиття [152, 

c. 112]. 

Польська влада у міжвоєнний період зображала Волинь, на противагу 

Галичині, прикладом польсько-українського порозуміння. Проте на практиці 

поліція провадила на цих теренах жорстку політику репресій щодо 

українського національного руху. Так 3 квітня 1934 р. воєводський слідчий 

відділ у інструкції до своїх підрозділів наголошував на тому, що усі українські 

господарські інституції (“Маслосоюз”, “Сільський господар” та кооперація) 

попри свою декларативну аполітичність фактично ведуть ворожу, стосовно 

польської держави, діяльність. Тому представники поліції мають проводити 

системні репресії проти членів цих організацій:  “Необхідно постійно тримати 

їх у напрузі та використати усі правові та “не правові” можливості, щоб ці 

особи дошкульно відчули наше переслідування”. Крім цього, поліція мала 

“тиснути” на осіб, які надавали в оренду українським організаціям приміщення 

[34, арк. 132-133]. 

Основним джерелом інформації для державної поліції про український 

національний рух у 1920–1930 рр. були таємні інформатори – конфіденти. 

Проте дані, здобуті таким шляхом, не завжди мали об’єктивний характер. На 

думку польського вченого Л. Пейпера, конфіденти стояли на нижчому 

етичному щаблі, ніж злочинці. У міжвоєнний період в Польщі ці особи були 

звільнені від усієї відповідальності за зміст і наслідки наданих ними даних. 

Навіть у випадках, коли інформація цих осіб була невірною чи призводила до 

арешту невинних людей, їх не карали. Тому їм не можна було довіряти [278, s. 

3–4].  

Показовим у цьому випадку є справа конфідента К. Луковського. У січні 

1934 р. воєводське управління поліції розіслало усім відділкам поліції обіжник. 

У ньому в категоричній формі застерігалось від співпраці з цим громадянином. 

К. Луковський пропонував поліції свої послуги інформатора у Львівському, 

Станіславському та Варшавському воєводствах, одержавши кошти, зникав [37, 

арк. 67]. 
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У польської поліції існували різноманітні способи вербування таємних 

агентів та інформаторів у середовищі українських організацій. Так під час 

судового процесу в місті Самборі, що відбувся в період з 19 вересня по 6 

жовтня 1933 р. над трьома членами ОУН – О. Бунієм, М. Мотикою, 

Р. Барановським, останній публічно зізнався у співпраці з польською поліцією з 

1929 р. Мотивом такого кроку було прагнення дезінформувати польські 

правоохоронні органи щодо діяльності ОУН. Проте комісар поліції Е. 

Чеховський зумів “переграти” Р. Барановського. Спершу українському агенту 

надавалась другорядна інформація. У подальшому комісар поліції 

Е. Чеховський документував усі факти конфідентської роботи Р. Барановського 

і під їх тиском примусив до вірної служби на користь польської влади [115, 

с.46-47]. Завдяки отриманій від нього інформації, польська поліція зуміла 

швидко заарештувати усіх причетних до вибухів 7 вересня 1929 р. в 

приміщенні дирекції Східних торгів, на залізничному вокзалі та у Стрийському 

парку. На лаві підсудних в 1930 р. опинились 17 осіб [101, с. 5-13]. 

Український студент з Данцингу В. Нич був заарештований поліцією за 

спробу контрабанди нелегальних націоналістичних часописів. Під час слідства 

комісар Є. Цєсєльчук–”Юревич”, наслідник вбитого Чeховського, запропонував 

В. Ничеві негайне звільнення, якщо він погодиться стати конфідентом поліції й 

доставлятиме нелегальні видання ОУН. Нич сказав „Юревичеві”, що 

погоджується і його було звільнено з в'язниці [130, с.156]. 

Поліція допомагала своїм інформаторам різноманітними засобами. Так 

М. Гук був конфідентом польської влади з 1922 р. Спершу він збирав 

інформацію про стан українського національного руху. Після активізації 

українського підпілля польська поліція поставила собі за мету впровадити його 

в УВО. Задля цього М. Гука підсаджували в камери до арештованих діячів 

українського національного руху. Водночас, польські проурядові газети 

друкували замітки про його затримання. Так створювалась “легенда” для свого 

агента [100, с. 38-39]. 
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У 1920–1930 рр. конфіденти одержували гроші за свою працю з 

державного бюджету. 18 лютого 1932 р. Львівське воєводське управління 

поліції видало розпорядження, яке забороняло фінансувати інформаторів у 

політичних справах за державний рахунок. З цього моменту їхню роботи мали 

оплачувати воєводські керівники поліції з власної кишені. Це значною мірою 

знизило ефективність роботи поліції [37, арк. 48]. 

З іншого боку міністерські інструкції в обов’язковому порядку вимагали 

від кожного гмінного відділення поліції мати інформаторів в українських 

національних організаціях. Тому керівники підрозділів поліції досить 

формально ставились до цієї проблеми. Вони звітували про конфідентів, які в 

принципі не могли мати цінної інформації про діяльність ОУН. Для прикладу, 

гмінне управління в Давидові (Львівське воєводство) внесло у список 

інформаторів практично усіх місцевих державних чиновників поляків (див. 

додаток Ш). Лише один з конфідентів був греко-католиком – війтом громади 

села.  

Усі повітові відділи Львівського воєводського командування поліції в 

січні 1934 р. звітували про наявність в кожному селі інформаторів (див. 

додаток Щ). Проте можна припустити, що поліцейські функціонери лише 

інформували керівництво про конфідентів для звітності, оскільки діяльність 

ОУН не розповсюджувалась на усі населенні пункти Галичини. З іншого боку, 

самі поліцейські звіти підтверджують одержання своїми агентами відомостей 

про українське збройне підпілля від третіх осіб [53, арк. 101]. 

У жовтні 1931 р. комендант Львівського воєводського управління поліції 

Козілевський розіслав повітовим управлінням поліції спеціальну інструкцію 

для організації боротьби з ОУН та КПЗУ. Відповідно до цього документу, 

правоохоронні органи були зобов’язані регулярно перевіряти інформацію про 

диверсійну діяльність місцевих антидержавних організацій. Повітові структури 

поліції мали безперервно стежити за особами, які потенційно могли вчинити 

акти саботажу щодо польської влади [67, арк. 3].  
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Перед планованою диверсією підозрюваних, необхідно було, під будь-

яким приводом, доправити до комісаріату. Для цього створювалась відповідна 

“легенда”. Наприклад, уточнення його персональних паспортних даних чи 

залучення у якості свідка. У цей час у нього в помешканні мав відбутися 

таємний обшук. У випадку, якщо працівники поліції не знайдуть доказів 

антидержавної діяльності підозрюваного, його слід відпустити, але продовжити 

за ним стеження.  

Іншим засобом недопущення саботажних дій було повідомлення 

підозрюваних про візит до них дільничного для вирішення якихось 

адміністративних справ. Такі дії необхідно було здійснити за 24 години до 

можливої диверсії [67, арк. 4]. 

У випадках існування загрози великих терористичних актів, місцева 

поліція мала посилити агентурну діяльність, активізувавши роботу своїх 

інформаторів та таємних агентів. Водночас, необхідно було передати усю 

наявну інформацію про потенційні антидержавні акції місцевому старості. 

Останній, відповідно до законодавства, мав посилити гмінні варти надійними 

особами та збільшити їх чисельність, заборонити випас худоби у нічний час та 

виходити з дому без нагальної потреби після заходу сонця. 

Також поліція мала налагодити взаємини з місцевими великими 

землевласниками та переконати їх у необхідності створення власної патрульної 

служби.  

Керівництво гмінної варти та інших добровольчих формувань мало 

перебувати під керівництвом місцевої поліції. Під їх охороною мали 

перебувати залізничні мости та станції, польські та єврейські будинки [67, арк. 

5]. 

На початку 1930 рр. члени ОУН використовували релігійні свята для 

розповсюдження агіток та заборонених націоналістичних видань серед 

українського населення. Задля протидії таким акціям польське воєводське 

управління поліції 11 червня 1932 р. видало розпорядження провести обшуки 

серед підозрюваних в участі в українському підпіллі в переддень Зелених свят. 



150 

 

У випадку, коли поліційні рейди не дадуть позитивних результатів, 

рекомендувалось, під будь-яким вигаданим приводом, затримати підозрюваних 

у поліційних відділках [64, арк. 41]. 

Поліція протягом Зелених свят стежила за усіма масовими українськими 

акціями. Таємні поліцейські агенти чергували на кладовищах, біля церков, на 

вулицях міст. Вони ретельно занотовували усі антидержавні виступи чи 

розмови (див. додаток Ю). 

Львівський дослідник І. Дерев’яний підкреслює, що в 1930-их рр. під час 

арештів польська поліція відзначалася брутальністю та застосуванням фізичних 

тортур щодо арештованих українців. Весною 1931 р. арештованого крайового 

провідника ОУН С. Охрімовича піддано слідству із застосуванням тортур, 

унаслідок чого С. Охрімович помер від побоїв удома в батьків через кілька днів 

після звільнення [27, с. 124–125].  

Але були й безпрецедентні випадки, коли польські правоохоронці 

вбивали підозрюваних у діяльності українського підпілля без суду та слідства. 

Так у 1930 р. заарештованого Ю. Головінського, крайового провідника ОУН, 

поліціанти вивезли зі Львова до Бібрки, де розстріляли, прикутого до дерева. 

Офіційна версія була: убитий при спробі втечі. Відплатою за такі дії стало 

вбивство бойовиком ОУН Ю. Березиньким 22 березня 1932 р. у Львові 

підкомісара Е. Чеховського, керівника бригади з боротьби проти 

антидержавних злочинців. Він відзначався брутальним поводженням з 

арештованими на допитах та не гребував побиттям молодих дівчат, що 

поширювали оунівські листівки [130, с. 224–225]. 

Для ізоляції та перевиховання представників національно-визвольного 

руху та опонентів політичної влади у 1934 р. МВС створило концтабір для 

політичних в’язнів у містечку Береза-Картузька (тепер смт. Береза в Білорусі), 

який проіснував до 1939 р. До його катівень без судового вироку, лише на 

підставі рішення адміністративної влади, потрапили тисячі українців. Одним із 

найперших його в’язнів був Д. Грицай, майбутній генерал УПА, шеф ГВШ 

УПА. Серед відомих в’язнів табору були Р. Шухевич, І. Климів та ін [141, с. 



151 

 

98]. Концтабір планувався як тимчасовий (на один рік), проте зручність його 

існування забезпечила його діяльність до кінця Другої Речі Посполитої.  

Головною метою ув’язнення у Березі Картузькій було морально-

психологічно зламати осіб, які «загрожують безпеці, спокоєві та громадському 

порядкові», щоб вони надалі не могли протистояти державній владі. Ув’язнення 

відбувалося на підставі постанови відділення поліції без слідства та суду. 

Полонених тримали три місяці, потім відпускали, пропонуючи підписати 

«покаянну розписку». Якщо людина відмовлялася, вона знову отримувала три 

місяці Берези Картузької. Заборонялося вживати термін «в’язень», відтак 

арештованих позбавляли частини прав, якими користувалися в’язні. 

В таборі діяв суворий режим. Заарештований не мав нічого робити без 

дозволу табірної служби. Арештанти у спілкуванні з конвоїрами мали бути 

чемними та бездоггано слухняними. Кожний найменшимий спротив суворо 

карався. Сидіти в камері можна було лише на підлозі. Всі арештовані 10 годин в 

день виконували важку примусову фізичну працю. День розпочинався 4 година 

підйомом. За будь-яку найменшу провину передбачалось суворе покарання – 

тижневий карцер з обмеженням харчування. Наглядачі в Березі-Картузькій 

відзначались садизмом та жорстокістю по відношеню до в’язнів-українців. До 

фізичних катувань додавалась заборона розмовляти українською [124, с. 15-16]. 

Для ізоляції найнебезпечніших існувала монастир-тюрма Святий Хрест 

(існував із 1884 р. до 1939 р.) біля міста Кєльце. Сюди на довічне ув’язнення 

відправили в 1936 р. С. Бандеру, М. Лебедя, засуджених на Варшавському 

процесі проти ОУН. 

12 листопада 1938 р. у Волинському воєводському правлінні відбулась 

нарада голів місцевої поліції, прокурорів Рівненського і Луцького судів та 

чільних представників виконавчої влад. На ній було прийнято рішення про 

ліквідацію ОУН шляхом масових арештів його членів та потенційно 

співчуваючих. Вона мала пройти в три етапи: перший  охоплював 

Здолбунівський, Рівненський, Володимирський та Горохівський повіти; другий 

– Дубенський, Ковельський, Луцький повіти; третій – Сарненський та 
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Костопільський повіти. Операція по ліквідації ОУН мала розпочатись 21 

листопада 1938 р. Проте через диверсію українських націоналістів на залізниці, 

арешти розпочались 17 листопада 1938 р. [33, арк. 11-12]. Унаслідок репресій 

польської поліції були ліквідовані окружний, усі повітові, 5 надрайонних, 11 

районних та 28 сільських проводів ОУН. Було заарештовано велику кількість 

українців (див. додаток Я). 

Крім українського національного руху небезпеку для польської 

державності в Західній Україні становила комуністична ідеологія. Оскільки 

після завершення Першої світової війни політичний клас ІІ Речі Посполитої був 

солідарним у своєму прагненні становлення, зміцнення та розвитку власної 

держави. Інше бачення цих проблем мали лише ліві партії. Захоплені 

перемогами радянської влади, вони розраховували на загальноєвропейську 

революцію та вважали, що у боротьбі за перемогу робітничої справи 

неістотним є питання форм устрою і кордонів, оскільки, пролетарська 

революція мала розв’язати національне питання самостійно, а також не бачили 

гострої потреби у відбудові Польської держави [1, c. 104].  

Таким чином, комуністична ідеологія і, відповідно, політичні сили, котрі 

були її провідниками, сприймалися польським керівництвом як антидержавні. 

Саме ця дефініція лягла в основу державної політики Польщі щодо 

ліворадикальних рухів [132, с.121]. 

Додаткова загроза для польської влади полягала в тому, що 

комуністичний рух значною мірою одержував фінансову та організаційну 

підтримку від Радянського Союзу. За задумом Москви, ліві політичні сили мали 

сприяти розгортанню класової боротьби та революції в Польщі. Доказом цього 

є лист лідера більшовиків до польських комуністів. У ньому автор стверджував: 

“Перемога Радвлади зсередини у Польщі – величезна міжнародна перемога. 

Якщо тепер, на мою думку, Радвлада здобула міжнародну перемогу на 20–30 %, 

то після перемоги Радвлади зсередини у Польщі міжнародна перемога 

комуністичної революції становитиме 40–50 %, може навіть 51 %. Бо Польща 
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поруч з Німеччиною, Чехословаччиною, Угорщиною підірве весь режим, 

побудований на Версальському мирі” [116, с. 172]. 

Перші комуністичні гуртки виникли в Галичині перед початком Першої 

світової війни. У лютому 1919 р. в Станіславові було проголошено утворення 

Комуністичної партії Східної Галичини (КПСГ) на чолі з К. Савричем [137, с. 

10]. Інший центр формування КПСГ знаходився в УСРР, де в квітні 1920 р. 

було створено Галицький організаційний комітет Комуністичної партії 

(більшовиків) України Галорком КП(б)У. У 1919–1920 рр. КПСГ вважалася 

обласною організацією КП(б)У, але мала окреме представництво в 

Комуністичному Інтернаціоналі. 1 серпня 1920 р. на нараді представників 

Галицького бюро Центрального комітету Російської комуністичної партії 

(більшовиків) ЦК РКП(б), Галицького організаційного комітету КП(б)У і КПСГ 

вирішено було об’єднати всі комуністичні групи Західної України [154, с. 11].  

Після остаточної окупації Галичини Польщею і підписання Ризького 

мирного договору 1921 р., КП(б)У уклала в Москві угоду з Комуністичною 

Робітничою Партією Польщі (КРПП), згідно з якою КПСГ мала входити до 

складу КРПП. Це спричинило розкол КПСГ на дві частини, одна з яких 

виступала за приєднання до КРПП (“капеерівці”), а інша на чолі з О. Кріликом 

(Васильковим) – обстоювала організаційну самостійність (“васильківці”). 

Комінтерн і РКП (б) вважали розкол у КПСГ досить небезпечним для 

комуністичного руху. Під їх тиском 30 жовтня 1921 р. в одному з будинків 

собору святого Юра у Львові (у приміщенні школи ім. Бориса Грінченка), було 

конспіративно проведено конференцію, на якій планувалось об’єднати КРПП і 

КПСГ.  

Експозитура ІV відділу дефензиви поліції від своїх таємних агентів 

одержала інформацію про це зібрання. Опівдні поліцейські оточили увесь 

Святоюрський комплекс. Було заарештовано 27 учасників конференції. У цих 

осіб були проведені обшуки, конфісковано агітаційні матеріали. Після слідства  

справи про їхнє обвинувачення були відправлені до суду [47, арк. 47]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A0%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1920
http://uk.wikipedia.org/wiki/1919
http://uk.wikipedia.org/wiki/1920
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Як відзначає тернопільський дослідник В. Місько, на початку 1920 рр. 

масові показові арешти представників та прихильників ліворадикальної 

ідеології стали невід’ємним атрибутом боротьби польської влади з 

національно-визвольним рухом у Західній Україні [131, с. 86]. В цей період 

польська поліція розробила цілу систему протидії комуністичним діячам.  

З точки зору правоохоронних органів, найбезпечнішими елементами 

були польські реемігранти з Радянської Росії, які тією чи іншою мірою 

співпрацювали з більшовицькою владою. Львівське окружне командування 

поліції періодично розсилало своїм підрозділам орієнтування на таких осіб. 

Воно містило прізвища, імена, вік, опис фізичних характеристик 

підозрюваного, особливі відмітки. У випадках їхнього виявлення, місцева 

поліція мала негайно їх арештувати [61, арк. 1]. 

Переміщення комуністичних діячів по країні ретельно контролювалось. 

У випадку їхнього переїзду з одного воєводства в інше, негайно відсилалось 

орієнтування приблизно такого змісту: ‘Командування воєводського управління 

державної поліції в Кракові до слідчого уряду у Львові. Ми попереджаємо, що 

4 вересня 1927 р. до Львова приїхав Франт (комуністичний активіст та 

радянський шпигун). Він буде виступати в одному з місцевих казино. Просимо 

почати стеження за ним” [61, арк. 4]. 

У своїй боротьбі з комуністичним рухом державна поліція активно 

співпрацювала з польською військовою контррозвідкою. Остання надавала 

інформацію щодо фінансування лівих політичних партій з Радянського Союзу, 

діяльності фірм, створених у Польщі задля виконання цієї місії, прибуття до 

країни агентів з-за кордону та ін. Так генеральний штаб Міністерства оборони 

31 серпня 1923 р. інформував воєводське управління поліції у Львові про 

ворожу для держави діяльність віденської фірми “Вавель”. Це підприємство, 

під прикриттям закупівлі шкір у Галичині, фінансувало комуністичні групи [55, 

арк. 1].  

Доволі часто польське МЗС сповіщало воєводські управління поліції про 

прибуття в край із-за кордону комуністичних агітаторів. Весною 1922 р. 
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польське посольство у Берліні передало інформацію про передачу 

працівниками радянського консульства грошей для кур’єрів С. Сенкевича і 

В. Горького. Останні мали використати їх для комуністичної агітації протягом 

їхньої подорожі до Львова та Тернополя. Місцевій поліції наказувалось 

встановити стеження за цими особами [57, арк. 31]. 

Особливо гострих форм протистояння комуністів з польською владою 

набуло у Волинському воєводстві. Через близькість цього регіону до 

Радянського Союзу, протягом міжвоєнного періоду сюди було заслано велику 

кількість більшовицьких агентів. Вони регулярно дестабілізували ситуацію 

шляхом підпалів польських маєтків та терористичних актів.  

Польська поліція регулярно провадила арешти серед членів 

комуністичного підпілля. У 1925 р. в Ковельському, Луцькому, Горохівському, 

Володимирському повітах було ув’язнено 300 осіб [148, с. 15]. 25 червня 

1935 р. внаслідок облави у 78 селах було заарештовано 41 особу [35, арк. 24-

25]. У першій половні 1938 р. було затримано 2868 комуністів [8, с. 463-465]. 

Так у 1931 р. на Волині було організовано низку антикомуністичних 

процесів. 14 травня у Рівному були засуджені на тривале ув’язнення 33 члени 

КПЗУ, 13 червня у Ковелі – 41. У Луцьку 27 червня відбувся процес над 47 

членами КПЗУ з Горохівського повіту. 1 грудня у Ковелі були засуджені ще 77 

комуністів. Проте паралізувати комуністичний рух не вдалося. У 1932 р. у 

північних повітах Волині набрав широкого розмаху комуністичний 

партизанський рух. Для придушення цього руху на Волині зосередились 

численні військові загони. Тільки в Ковельському повіті було сконцентровано 8 

тис. поліцейських, чотири ескадрони кінноти, три піхотних полки,чотири 

танкетки й чотири військові літаки [143, с. 126].  

З метою одержання інформації про комуністичне підпілля поліція 

користувалась послугами інших державних структур. Так 30 травня 1924 р. 

львівське воєводське управління поліції наказало місцевому поштовому уряду 

перевіряти посилки та листи на наявність нелегальної комуністичної літератури 

та інформувати про результати таких ревізій. Це значною мірою сприяло 
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виявленню діячів лівого руху. До прикладу, 20 січня 1925 р. після перевірки 

поштової посилки, відправленої львівським студентом філософії Л. Блюмом, 

було знайдено агітаційні матеріали антидержавного змісту. Після цього, в нього 

було проведено обшук та знайдено нелегальну друкарню [59, арк. 21–23]. 

Та не завжди структури польської адміністрації йшли на співпрацю з 

правоохоронними органами. У своєму рапорті від 23 червня 1920 р. до 

прокуратури окружного суду, дирекція львівської міського відділу поліції 

скаржилась на керівництво міської гімназії ім. С. Баторія. Останнє  приховало 

факт розповсюдження комуністичних газет “Чин” та “Світ” учнем сьомого 

класу М. Бергнером, що дало йому можливість знищити усі докази проти себе 

[94, с. 48–49]. 

У своїй роботі з комуністичним підпіллям польська поліція інколи 

використовувала не стандартні методи роботи. Так відомий діяч 

бориславського лівого руху полишив свою участь в КПЗУ після переконань 

своєї матері і нової дружини (сестри дільничного польської поліції). До таких 

дій останніх інспірувала місцева поліція, про що воно звітувала своєму 

Дрогобицькому керівництву у рапорті від 15 червня 1926 р. [60, арк. 1]. 

Проте назагал польська поліція жорстоко поводилась з підозрюваними у 

комуністичній діяльності. Звичними були випадки побиття та катування 

ув’язнених учасників лівого руху [156].  

Збирання доказової бази часто відбувалось з порушенням закону. У 

випадках відсутності свідків покази проти підсудних давали функціонери 

поліції. Так було у випадку кримінальної справи польського посла до Сейму 

С. Ланцуцького. Перемишльські дільничні поліції засвідчили, що останній на 

маніфестації 11 листопада 1923 р. закликав робітників: “Повалити гієно-

Вітосівський уряд та встановити справедливий соціальний лад як в Радянській 

Росії” [62, арк. 12]. 

Польська поліція перешкоджала проведенню масових заходів за 

ініціативою ліворадикальних організацій, особливо коли йшлося про 

відзначення 1 травня чи 7 листопада. Перед цими датами поліція переводилась 
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на посилений режим роботи. Поліцейські разом з військовими охороняла 

важливі об’єкти – державні каси, в’язниці, банки, залізничні вокзали. До 26 

квітня повітові відділення мали надіслати воєводському керівництву 

інформацію про заплановані комуністами акції. З 28 квітня по 2 травня відділки 

поліції працювали в цілодобовому режимі [65, арк. 53]. 

Доволі часто першотравневі маніфестації переростали у відкриті 

сутички з поліцією. При цьому робітники використовували для кидання в 

правоохоронців каміння та бруківку. Щоб протидіяти цьому, один з 

комісаріатів поліції Львова, біля якого знаходилась площа ім. Госєвського 

(традиційне місце першотравневих маніфестацій) у квітні 1926 р. звернувся з 

проханням до магістрату. У ньому поліцейські закликали очистити 

вищезгадану вулицю від каміння та бруківки [94, с. 255]. 

Для охорони громадського порядку під час першотравневих 

урочистостей у Львові залучались значні поліційні сили. Так у цей день у 

1923 р. до несення служби на вулицях міста було залучено 500 нижчих 

функціонерів, 100 службовців слідчої поліції, 16 вищих офіцерів та 100 таємних 

агентів [94, с. 179]. 

Одним з методів боротьби комуністів проти польської держави було 

вивішування червоних прапорів чи гасел на телефонних та телеграфних дротах, 

фабричних трубах і навіть на дзвіницях і вежах церков. Це викликало 

роздратування у польської влади. 31 січня 1925 р. воєводське управління 

видало спеціальне розпорядження для протидії таким акціям. Відповідно до 

нього, дільничні мали щоночі обходити свій район і не допускати появі в 

околиці червоних знамен [94, с. 230]. 

Польська влада розглядала профспілковий рух як один з проявів 

діяльності комуністів. Лідери робітничого руху використовували страйкову 

боротьбу для досягнення своїх політичних цілей. У будь-який момент робітничі 

протести чи маніфестації могли перерости у відкрите збройне повстання та 

серйозно підривали економіку. Тому польська державна поліція жорстко 

придушувала страйки на державних чи приватних підприємствах.  
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Державна поліція заздалегідь одержувала інформацію про страйки на 

підприємствах від своїх інформаторів. Після цього поліцейське керівництво, 

ретельно готувалось до таких заходів, розробляючи та розсилаючи план 

боротьби з робітничими виступами усім своїм підрозділам. Такі заходи добре 

ілюструє звіт львівської дирекції до МВС від 2 березня 1921 р. У ньому 

керівництво воєводського управління поліції рапортувало про методи своєї 

протидії страйку залізничників. До них належало: стеження за діяльністю усіх 

робітничих організацій на залізниці, недопущення проведення залізничниками 

усіх масових зібрань, проведення серії арештів та обшуків у лівих агітаторів та 

профспілкових лідерів, протидія розповсюдженню різноманітних друкованих 

комуністичних відозв та газет, переконування робітників відмовитись від 

страйку [94, с. 79]. 

У березні 1921 р. головне командування поліції у Варшаві направило 

телефонограмою наказ львівському управлінню поліції щодо протидії страйку 

залізничників. Відповідно до цього документу мало збільшитись число 

поліцейських патрулів на залізничних вокзалах та біля важливих об’єктів. 

Поліцейські мали забезпечити безперешкодний доступ до праці лояльних до 

влади залізничників. Правоохоронці мали використовувати силу при розгоні 

зібрань робітників [94, с. 80].  

У листопаді 1923 р. МВС у своєму циркулярі до влади на місцях, 

закликало видати застереження для місцевих мешканців щодо організації та 

участі їх у страйковому русі. Воєводська поліція мала силою ізолювати 

учасників страйків. У екстренних випадках для придушення робітничих 

виступів передбачалось звернення за допомогою до армійських підрозділів. 

Також заборонявся продаж алкогольних напоїв [5, с. 22]. 

Придушення робітничих страйків поліцією носило доволі брутальний 

характер – проти мітингувальників застосовували вогнепальну зброю. Це  

своєю чергою призводило до масових вбивств та поранень. Найбільшу кількість 

жертв дало придушення поліцією маніфестації робітників 14 квітня 1936 р. У 

цей день виступи пролетаріату переросли у сутички з поліцією. Комендант 
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поліцейського відділку зі свого револьвера застрелив 23-річного безробітного 

Владислава Козака і смертельно поранив Миколу Шереду. Під час похорону 

В. Козака 16 квітня кількатисячна похоронна процесія поволі переросла у 

масові безлади під час яких трощились вітрини, грабувались крамнички, 

перекидались трамваї. Не обійшлось і без людських жертв. За різними 

підрахунками тоді загинуло від 8 до кільканадцяти осіб, близько 100 було 

поранено. Убитих поховано наступного дня о 4 годині ранку, щоб уникнути 

повторення заворушень [96, с. 199-200].  

Іншим методом боротьби з робітничим рухом був призов страйкарів до 

війська. Поліція слідкувала за тим, щоби вони одержали вчасно повістки. У 

випадках ігнорування ними цих сповіщень, силою доставляла їх на призовні 

пункти. Так у жовтні 1923 р. львівський підінспектор поліції Ю. Мєнсович у 

своєму рапорті керівництву відзначив, що особисто інспектував рекрутські 

пункти. При цьому він констатував, що 23 кочегарам було призначено 

відстрочку від армії, 2 машиністів було звільнено від призову, 29 визнано 

придатним до служби, 30 не з’явились і розшукуються поліцією [94, с. 189]. 
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Висновки до Розділу 3 

Аналіз законодавства, архівних та інших документальних матеріалів 

щодо організації та діяльності поліції на західноукраїнських землях в 1921–

1939 рр. дає підстави зробити такі висновки. 

Побудова нової польської держави вимагала прийняття уніфікованого 

законодавства у сфері охорони громадського порядку. Цю проблему частково 

було вирішено з прийняттям закону “Про державну поліцію” від 24 липня 

1919р. 

Закон “Про державну поліцію” від 24 липня 1919 р. попри свої 

позитивні моменти заклав певні суперечності у діяльності поліції та залишив 

неврегульованими деякі аспекти у її діяльності. Зокрема, не окреслив 

повноважень структурних підрозділів, не вирішував питання поділу 

правоохоронних органів на окремі підрозділи в залежності від функцій, які 

вони виконували. Щоб вирішити цю проблему були прийняті підзаконні 

нормативно-правові акти. 

Іншим важливим недоліком цього нормативно-правового акту було не 

виділення чітких функцій та повноважень поліції, що зумовлювало подальше 

наділення поліції непритаманними правоохоронним структурам функціями, а 

саме ветеринарного та санітарного нагляду, збирання різноманітних оплат.  

Зважаючи на зазначене, 6 березня 1928 р. було прийнято розпорядження 

«Про державну поліцію”, яке мало юридичну силу закону. Це розпорядження 

сприяло мілітаризації правоохоронних органів, оскільки покладало на них нові 

обов’язки в галузі оборони держави і співпраці з військовими. Позитивним в 

законі було те, що непритаманні поліції функції були передані іншим органам 

влади. Крім цього передбачено, що структурні підрозділи поліції були 

зобов’язані надавати звіти адміністративним органам щодо своєї діяльності. 

Службові особи поліції мали виконувати розпорядження суддів, прокурорів та 

органів державної виконавчої влади та відповідно виведені з підпорядкування 

органів місцевого самоврядування. Розпорядження “Про державну поліцію” 



161 

 

окреслило ієрархічну структуру поліцейського апарату та передбачало 

належний соціальний захист. 

У міжвоєнний період поводження працівників поліції на роботі та поза 

нею регламентувала “Тимчасова інструкція для державної поліції”, яка не була 

нормативним актом, а виконувала роль етичного кодексу поведінки. 

Протягом другої половини 1920 – початку 1930 рр. МВС прийняло 

низку розпоряджень, які доповнювали розпорядження “Про державну поліцію” 

від 6 березня 1928 р. та полегшували регламентацію діяльності поліції. 

Територіальна організація державної поліції у міжвоєнний період 

відповідала адміністративному поділу країни на воєводства, повіти та гміни і 

складалась з окружного (пізніше воєводського) командування поліції;  

повітового командування; комісаріатів, які розташовувались у великих міста 

або в кварталах великих міст; дільниць в гмінах. 

Крім цього в залежності від виконуваних функцій та покладених на 

поліційні органи завдань, вона поділялась на загальну, кримінальну та 

політичну.  

Загальна поліція займалась охороною громадського спокою та 

допомагала державній владі здійснювати її повноваження.  

Кримінальна (слідча) поліція займалась запобіганням та розкриттям 

злочинів у межах повноважень визначених кримінально-процесуальним 

законодавством. При кожному окружному управлінні функціонували слідчі 

відділи, у великих містах та більших повітах створювались слідчі експозитури, 

у прикордонних повітах, місцевостях з фабричними підприємствами та на 

територіях, де панував бандитизм, створювались слідчі агентури, проте вони не 

провадили окремої канцелярії, а діяли спільно з загальною поліцією. Важливим 

методом збору інформації для кримінальної поліції про підозрілих осіб був 

таємний нагляд (інвілігація). 

Політична поліція діяла протягом 1919-1926 рр., її діяльність була 

спрямована на боротьбу з усіма проявами суспільно-політичного та 

національного життя, які могли б становити загрозу цілісності та устрою ІІ Речі 
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Посполитої. У зв’язку з неефективним веденням діяльності, політична поліція 

неодноразово була реорганізованою, зокрема з відділу IV-Д з його 

територіальними органами на Інформаційну службу і, в подальшому, на 

політичну поліцію. Структурно політична поліція входила до складу V відділу. 

При кожній окружній команді були сформовані відділи політичної поліції, такі 

ж могли бути зорганізованими у повітах, де були значні осередки суспільно-

політичного життя чи в більших промислових центрах. У зв’язку з тим, що цей 

підрозділ не займався належним чином розвідувальною діяльністю та не 

запобігав проявам антидержавної діяльності, він був ліквідований з переданням 

функцій загальній та кримінальній поліції.  

 Важливе місце в діяльності поліції на західноукраїнських землях 

займала професійна освіта її працівників. Школа у Великих Мостах вважалася 

найбільшою в Польщі і виразно найсучаснішою,  була яскравою сторінкою в 

діяльності польської поліції. 

Протягом усього міжвоєнного періоду польська державна поліція 

відчувала дефіцит фінансування. Результатом цього стала гостра нестача 

професійних кадрів  на усіх рівнях поліційної структури.  

Польська влада декларувала високі етичні вимоги для працівників 

поліції, проте на практиці нерідкими були випади побиття, катування, вбивство 

поліцейськими затриманих. Такі ситуації переросли у систему, головно не без 

відома вищої влади. 

Протягом міжвоєнного періоду польська влада активно використовувала 

у боротьбі з українським національним та комуністичним рухами державну 

поліцію. Остання часто порушувала польське та міжнародне законодавство 

задля досягнення своїх цілей у цьому напрямі. До ефективних методів збору 

інформації правоохоронцями належало таємне стеження та втілення в підпілля 

своїх інформаторів. Окрім того, поліція проводила масові арешти, 

влаштовувала провокації та каральні акції, забороняла діяльність лівих та 

українських національних організацій, закривала періодичні видання та 
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перешкоджала поширенню їхнього впливу серед громадськості 

західноукраїнських земель.   

З метою ізоляції та перевиховання небезпечних політичних в’язнів без 

рішення суду українців відправляли у табори в Домб’є, Вадовицях, Брест-

Литовському, Перемишлі, Пикуличах, Стшалкові, Ланцуті. Там польська влада 

утримувала українців у нелюдських та жахливих умовах. Крім цього, у 

містечку Береза-Картузька у 1934 році був створений концтабір, де від голоду 

та хвороб померла велика кількість українців.  

Отже, польська державна поліція була головним підрозділом польського 

репресивного апарату, яка відігравала важливу роль у виконанні завдань влади 

щодо полонізації, колонізації та насильного утримання західноукраїнських 

земель. 
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РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОЛІЦІЇ ЗА 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ  ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОЛЬЩІ 

Після відновлення незалежності Польщі в 1918 р. на її території 

тривалий час діяли нормативно-правові акти Австро-Угорської, Російської та 

Німецької імперій. Так у західних воєводствах застосовувались норми 

пруського кримінального законодавства  1877 р., в Галичині та в Цешинській 

Сілезії функціонував австрійський кримінальний кодекс 1873 р., а в східних 

воєводствах – статут (статут кримінального судочинства) Російської імперії 

1864 р., закони колишнього Царства Польського в центральних воєводствах, 

угорське законодавство з 1898 р. в частинах Спишу і Орави [195, s. 4]. 

Існувало також багато нормативно-правових актів, виданих місцевими 

польськими органами влади, а саме коменданта Центральної Литви, військової 

влади на східних територіях, ліквідаційних комісій в окремих частинах Польщі. 

Крім цього, кримінальний процес включав в себе закони перехідного характеру, 

які діяли на території цілої країни [191, s. 69]. 

Досліджуючи функції та повноваження польської поліції за 

кримінально-процесуальним законодавством у міжвоєнний період, необхідно 

звернути увагу на компетенцію правоохоронних органів відповідно до 

австрійського Кримінально-процесуального кодексу, оскільки окремі його 

положення діяли до кінця 1920-их рр. Своєю чергою, новий польський 

Кримінально-процесуальний кодекс 1928 р. містив багато запозичень з 

австрійського кримінально-процесуального права. 

У 1803 р. затверджений Кримінальний кодекс, який складався з двох 

розділів: перший стосувався норм матеріального права, другий – 

процесуального. Проте незабаром у австрійській владі посилились впливи 

монархічних консервативних кіл. Унаслідок цього австрійський парламент 29 

липня 1853 р. прийняв Кримінально-процесуальний кодекс – перший 

нормативно-правовий акт Австрійської монархії, що розмежовував кримінальне 

та кримінально-процесуальне право [6, с. 269]. На думку сучасного польського 

дослідника Р. Тимчика, впроваджений цим нормативно-правовим актом з 29 
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липня 1853 р. кримінальний процес сприяв бюрократичному формалізму. Це 

викликало хвилю критики тогочасних теоретиків права та практикуючих 

юристів [300, s. 73].  

На початку 1860 рр. в Австрії розпочалась політична “відлига”, яка 

сприяла початку роботи над новою ліберальною редакцією Кримінально-

процесуального кодексу. У 1861 р. міністр юстиції одержав дозвіл цісаря на 

проведення кодифікаційної роботи в цьому руслі. Відповідальним за 

приготування проекту був професор віденського університету Ю. Гласер. Цей 

процес тривав близько 12 років. У кінцевому результаті 23 травня 1873 р. був 

прийнятий новий австрійський Кримінально-процесуальний кодекс, який діяв 

до кінця існування імперії. 

Відповідно до цього нормативно-правового акту, слідчими функціями 

були наділені слідчі судді. Вони, після внесення подання прокурора, 

розпочинали вступне слідство. Діяльність слідчих суддів контролювала Палата 

радників. Надзвичайно широкими повноваженнями були наділені прокурори 

[209, s. 246]. 

На думку відомого польського дослідника права Е. Кшимуського, 

джерела австрійського кримінального процесу 19 ст. сягали Кримінального 

кодексу, затвердженого Марією Терезією у 1768 р. [225, s. 28-29]. 

У австрійському Кримінально-процесуальному кодексі 1873 р. було 

визначено такі стадії кримінального процесу: 

- порушення кримінальної справи; 

- дізнання, яке завершувалось складанням обвинувального висновку; 

- підготовча стадія кримінального процесу; 

- судове засідання; 

- призначення виду покарання для обвинувачуваного; 

- винесення вироку; 

- оскарження вироку; 

- виконання вироку.  
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Поліція була активно задіяна у двох перших стадіях: отримувала 

пояснення у потерпілого та підозрюваного, фіксувала сліди злочину та речові 

докази у справі; допитувала свідків.  

Після одержання інформації про злочин поліція перевіряла її для 

надання прокуророві відповідних даних для її оцінки. Вивченням донесення 

займався прокурор за посередництвом правоохоронців [240, s. 44]. 

Відповідно до австрійського законодавства, поліція мала протидіяти 

вчиненню злочинів, карати за дрібні правопорушення та приходити на 

допомогу судам і урядовим прокурорам під час розслідування кримінальних 

справ. Відповідно до ст. 24 Кримінально-процесуального кодексу Австрії, під 

час дізнання поліція мала наступні повноваження: 

1. Встановлення слідів злочину; 

2. Виконання повноважень слідчого судді, якщо останній не міг їх 

здійснювати; 

3. Провадження без санкції суду обшуків та затримання підозрюваного; 

4. Протидія спроб втечі підозрюваного; 

5. Провадження дізнання на вимогу прокурора [299, s. 1-2]. 

Без допомоги поліції слідчий суддя не міг вчиняти усіх дій для 

розкриття злочину. У 1920-их рр. прокурори рідко з’являлись на місці злочину 

та виконували слідчі дії [296, s. 218]. Тому в цей період звичним явищем було 

перекладання на поліцію більшості слідчих дій.  

Польські теоретики права міжвоєнного періоду вважали, що поліція 

мала лише допомагати суддям, а не виконувати процесуальних дій, які були 

складовою частиною кримінального процесу. Тільки у випадках, коли існувала 

небезпека знищення слідів злочину, правоохоронцям надавалось право огляду 

будинку чи помешкання. Доказовий матеріал, зібраний таким чином, 

використовувався у суді лише після негайного передання його слідчому судді 

[224, s. 12]. 

Ст. 25 австрійського Кримінально-процесуального кодексу категорично 

забороняла поліції та судовій владі використовувати в процесі інформацію, яку 
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надав підозрюваний під час спілкування з нештатними працівниками 

правоохоронних органів. Це положення випливало з факту визнання підсудного 

стороною процесу, а, отже, закріплення за ним права самому обирати ті 

пояснення, які він надавав суду [224, s. 168]. У польському Кримінально-

процесуальному кодексі 1928 р. та пізніших його редакціях така стаття була 

відсутня. Це значно розширювало повноваження польської поліції, створюючи 

їй можливості для зловживань. Своєю чергою це було результатом панування в 

ІІ Речі Посполитій авторитарного режиму, який не надто дбав про забезпечення 

прав та свобод своїх громадян. 

Відповідно до австрійського кримінально-процесуального 

законодавства, поліційні органи на місцях разом з представниками юстиції 

займались формуванням списків присяжних. Цим самим Міністерство 

внутрішніх справ одержало додатковий важіль впливу на судову гілку влади. 

Отже, можемо зробити висновок, що в кримінальному процесі поліція за 

австрійським законодавством виконувала розпорядження прокуратури та суду. 

Її діяльність в основному була зосереджена на стадії дізнання, а саме: фіксація 

слідів злочину, допит підозрюваних та свідків. При цьому поліція мала чітко 

дотримуватись усіх процедурних моментів та законодавства. Слід відзначити, 

що австрійський Кримінально-процесуальний кодекс категорично забороняв 

використовувати в судовому процесі інформацію, одержану від різного роду 

таємних поліційних агентів, що значною мірою обмежувало потенційні 

зловживання правоохоронців. Під час дізнання поліція перебувала під 

прискіпливим контролем прокуратури та суду, які не допускали фізичного 

насильства щодо затриманих. Це було результатом того, що Австро-Угорщина 

була правовою державою, в якій дотримувались права підозрюваного.  

На початку 1920-их р. польський Сейм вніс низку поправок, які 

регламентували участь державної поліції у кримінальному процесі. Ці 

доповнення значною мірою розширили повноваження правоохоронців. 

Наприклад, коли поліція безпосередньо зіткнеться зі злочином у момент його 
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скоєння чи відразу після нього, їй надавались повноваження проводити ревізії і 

обшуки [242, s. 61].  

Російське, австро-угорське та німецьке кримінальне законодавство, яке 

діяло в різних частинах Польщі значно відрізнялось одне від одного. Крім 

цього, зміни та доповнення до старих, непольських кодексів, які вносились 

польською владою, перетворювали кримінальне право в складну та заплутану 

систему. Уся ця “мозаїка” правових актів унеможливлювала ефективну роботу 

суду, прокуратури та поліції [247, s. 240]. Тому приведення чинного права до 

єдиної системи було вкрай необхідною справою. Відомий тогочасний юрист, 

ректор Ягелонського університету Ф. К. Фіеріх стверджував, що створення 

єдиного законодавства є найголовнішим завданням нової Польщі, оскільки 

воно буде найбільшим державним об’єднуючим фактором [231, s. 7]. 

Вирішенням цієї проблеми було проведення уніфікації права усіх частин 

Польщі. Вже 3 червня 1919 р. парламент прийняв закон про кодифікаційну 

комісію – колегіальний орган, завданням якого було об’єднання, а потім – 

кодифікація польського законодавства. Комісія була незалежною від державних 

органів, зокрема, від уряду і міністра юстиції. Вона працювала до 1939 р. Її 

діяльність була яскравою сторінкою в історії польської юриспруденції.  

Окремі члени кодифікаційної комісії працював над проектами правових 

актів, які після колективного обговорення представлялись Президентові. Вони 

набували чинності як укази голови республіки, а не закони. Це дозволило 

уникнути втручання парламенту в діяльність комісії. 

У 1920 р. був створений кримінальний відділ кодифікаційної комісії. Він 

поділявся на дві секції – кримінального права та процесу. Провідна роль у 

секції кримінального права належала професорам Львівського університету 

Ю. Макаревичу та В. Маковському, а також суддям А. Могильницькому і 

С. Раппопорту. Підсекцію кримінального процесу очолював професор Е. 

Кшимуський, до її складу входили судді А. Могильницький та Й. Римович [160, 

c. 255]. 
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На початку діяльності цього відділу постало питання щодо концепції 

проведення кодифікації. Були запропоновані три варіанти: залишити в силі 

стару законодавчу базу, поширити на усю країну російські, німецькі або 

австрійські нормативні акти з окремих частин Польщі та створити нову 

польську систему права. Перемогла третя концепція. Вона була найважчою для 

реалізації, але дозволяла вирішити проблему в повному обсязі.  

Уніфікація кримінального-процесуального законодавства збіглася з 

кодифікацією. 1 липня 1929 р. вступив в силу Кримінально-процесуальний 

кодекс (указ Президента Республіки від 19 березня 1928 р.) (надалі - КПК ). Він 

базувався на французькій моделі процесу і був на свій час надзвичайно 

прогресивним [194, s. 19]. Кримінально-процесуальний кодекс перейняв багато 

елементів з російського, австрійськогого та німецького права. Проте він містив 

оригінальні моменти і відзначався високим рівнем техніки легалізму [192, 

s. 569]. Деякі положення КПК діяли до 1982 р.  

Необхідно зазначити, що під час роботи над кодексом, його творці 

знаходились під сильним тиском частини консервативних практиків. Останні 

категорично заперечували широке забезпечення прав затриманого. З іншого 

боку, кодифікаційна комісія остерігалась, що ліберальний проект кодексу буде 

відкинутий так само, як прогресивний закон про суди для неповнолітніх від 

1921 р. У результаті кримінально-процесуальний кодекс значною мірою 

розширив права поліції та прокуратури.  

Після набуття кодексом чинності відбулося декілька його новелізацій, а 

саме в 1932  та 1938 рр. Зміни, прийняті цими новелами, зводились до 

пришвидшення процесу, утруднення подання касацій, виключення 

громадського контролю з процесу розслідування, тобто посилення 

репресивного апарату. 

У тогочасній юридичній пресі та на ІІІ з’їзді польських юристів 

(Катовіце, 1936 р.) лунали голоси, які вимагали передати слідство виключно в 

руки прокуратури. Проте початок Другої Світової війни перешкодив цим 

планам [211, s. 22]. В низці європейських країн у міжвоєнний період була 
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створена спеціальна судова поліція (police judiciaire, polizia giudiziaria) як 

окрема інституція з власною організацією. Її завдання полягало у допомозі 

судовій владі виявляти злочини. Польський КПК не передбачав створення 

таких органів такі функції виконувала державна поліція [207, s. 233-234]. 

Відповідно до КПК Речі Посполитої, кримінальний процес поділявся на 

дві стадії: підготовчу (дізнання і слідство) та основний розгляд справи. 

Впроваджувався діючий у процесуальних кодексах багатьох європейських 

країн змішаний процес (використання окремих елементів обвинувального та 

інквізиційного процесу). 

Згідно  статті 1 КПК судочинство у справах, які належать до компетенції 

загальних судів, відбувається відповідно до правил цього нормативно-

правового акту [219]. На думку відомого знавця міжвоєнного польського права 

Л. Пеіпера, це був категоричний наказ (ius cogens). Він випливав з переконання 

творців кодексу в тому, що лише дотримання його пунктів може призвести до 

встановлення справедливості [277, s. 1]. 

Попри встановлення у 1926 р. в Польщі “санаційного” авторитарного 

режиму, який нехтував правами людини, формально продовжувалось 

декларування верховенства права. Тому стаття 9 КПК ІІ Речі Посполитої, 

зобов’язувала органи державної влади, які брали участь у розслідуванні 

(першою чергою поліцію), враховувати усі обставини справи, тобто не 

розглядати лише докази, які підтверджують вину підозрюваного. Поліція мала 

брати до уваги факти, які свідчили про невинність затриманого [219]. Проте на 

практиці протягом міжвоєнного періоду поліція рідко дотримувалась цього 

принципу, особливо коли справа стосувалась політичних рухів – 

комуністичного та націоналістичного. При цьому, задля одержання необхідних 

зізнань, поліцейські застосовували тортури та побиття. Так протягом 

резонансного Варшавського процесу 1935-1936 рр. на судовому розгляді справи 

А. Горський (заступник референта пропаганди крайової експозитури ОУН) 

наголошував, що всі його дізнання були вибиті поліційними тортурами, а саме 

утриманням протягом чотирьох днів на морозі [140, c. 10]. 
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КПК чітко визначав повноваження поліції. Їй відводилась функція 

переслідування [251, s. 27]. При цьому поліція мала виконувати накази суддів 

та прокурорів (ст. 8 КПК). Тому в міжвоєнний період з усіх органів влади саме 

поліція надавала найбільшу допомогу суду та прокуратурі, а саме виконувала 

наступні завдання: підтримувала функції обвинувачення в гродських судах; 

вела розслідування під керівництвом прокуратури (ст. 242, 244, 254, 255, 256, 

257 КПК); приймала самостійні рішення щодо проведення слідства, у випадках, 

коли неможливо було одержати вказівки судів (ст. 251 КПК); виконувала 

розпорядження суду в справах про неповнолітніх [190, s. 109]. 

Також виконання наказів суддів та прокуратури, регламентував обіжник 

Міністерства юстиції Польщі. Відповідно до цього документу, під час 

розслідування злочинів, які належать до компетенції загальних судів, 

поліцейські структури підпорядковуються судовим органам та прокуратурі і 

зобов’язані були виконувати всі їхні вказівки. Крім цього, поліція мала 

здійснювати охорону працівників суду. У випадках одержання розпоряджень 

від інших гілок влади, поліція має інформувати про це прокурора. Виняток 

становили справи про таємні лотереї, самогоноваріння, виробництво сахарину 

та спирту. У випадках, коли поліцейські органи паралельно одержують 

завдання від адміністративної влади та прокуратури, їхнє керівництво мало 

звернутися до представників місцевої адміністрації з метою вирішення цієї 

колізії [250, s. 8-10].  

Вказівки від прокурора та судової влади стосувались: арешту і 

затримання, ревізії, виявлення слідів злочину, протидії будь-якого опору під час 

виконання слідчих дій. Залежно від характеру справи поліція одержувала 

розпорядження від суддів та прокуратури письмово, усно, телефоном. У 

виняткових випадках телеграмами. Вказівки прокурора поліцейські мали 

занотовувати у формі записок у актах розслідування [250, s. 8-10]. 

Проведенням дізнання і переслідуванням злочинців займались 

працівники поліцейського комісаріату чи дільниці на території якої було 

здійснено злочин, проживав злочинець чи був там заарештований (ст. 24 і 25 
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КПК). У інших випадках правоохоронці після проведення необхідних слідчих 

дій, мали передати справу відділку поліції, на території якого було вчинено 

протиправні дії [290, s. 15]. 

Стаття 56 КПК передбачала внесення та підтримання обвинувачення 

поліцією у гродських судах. На думку багатьох польських юристів міжвоєнного 

періоду, запровадження цього пункту становило перешкоду у провадженні 

справедливого розслідування в Польщі. Кодифікаційна комісія, яка готувала 

проект кодексу, розглядала два варіанти цієї статті. Перший передбачав 

застосування положень австрійського кримінального-процесуального 

законодавства. Останні полягали в тому, що функції громадського 

обвинувачення перед гродськими судами виконували призначені судом особи. 

Зазвичай вони не мали юридичної освіти [190, s. 145]. 

Інший варіант передбачав запозичення з російської правової системи. У 

кримінальних справах, які належали до компетенції мирових судів, функція 

обвинувачення надавалась приватним особам, які були потерпілою стороною та 

поліції. Остаточно кодифікаційна комісія зупинилась на виборі положень з 

російського кримінального права, мотивуючи своє рішення його кращими 

практичними результатами. 

Обвинувальний висновок до гродського суду могли вносити повітові 

відділи і комісаріати. Поліція мала право підтримування обвинувачення у суді, 

внесеного іншими органами державної влади [277, s. 73].  

Відомий український правник міжвоєнного періоду Е. Давидяк на 

сторінках преси різко критикував це положення КПК. На його думку, воно 

розв’язувало руки поліції для зловживань. Оскільки навіть коли прокурор не 

знаходив складу злочину в справі та закривав її, правоохоронці, керуючись 

власними інтересами, мали повноваження вносити та підтримувати 

обвинувачення в гродських судах. Це значною мірою обмежувало права 

обвинуваченого. З цього приводу Е. Давидяк писав наступне: “Посуджений 

стоїть і вичікує серед цих перехресних струй правових поглядів 

прокураторських, поліційних і інших органів адміністрації та жде змилування 
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останнього обжалователя над собою, а що більше - перед самим законом” [24, 

с. 24].  

Теоретично Е. Давидяк допускав функціонування цієї норми права за 

умови посилення прокурорського нагляду за поліцією, оскільки стаття 56 КПК 

в іншому випадку є непотрібним розширенням впливу адміністративних 

органів на кримінальний процес [24, с. 32].  

Поліцейський не мав права представляти державне обвинувачення в 

гродському суді, якщо: а) ця справа стосувалася його безпосередньо; б) якщо 

він був чоловіком обвинуваченої; в) якщо був родичем підозрюваної особи (ст. 

39 і 57 КПК). 

У кожній справі, скерованій до гродського суду, поліція мала скласти 

обвинувальний висновок, який мав містити дані про обвинуваченого та опис 

злочину (ст. 280 КПК). До нього включались  списки осіб, які, на думку поліції, 

мали бути заслухані на судовому засіданні: підозрюваного, потерпілого, 

свідків. 

Разом з обвинувальним актом поліція мала надати суду процесуальні 

документи дізнання. До того ж, це мали бути не тільки протоколи судових дій, 

здійснених протягом дізнання, але й записки та інші додатки до справи (ст. 281 

КПК). 

Санаційний режим, встановлений у Польщі в 1926 р., доволі часто 

використовував поліційний апарат для придушення своїх політичних опонентів 

та репресій проти національного руху народів, які опинились у складі ІІ Речі 

Посполитої. Одним з елементів таких дій були затримання та арешти. Польська 

конституція давала дозвіл на такі дії поліції лише після рішення суду. 

Підставою для такого рішення могли слугувати наступні чинники: а) існування 

підозр, що затриманий буде переховуватись; б) коли кримінальна справа 

передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на понад один рік в’язниці; 

в) коли підозрюваний не мав сталого місця проживання та джерела доходів; г) 

коли підозрюваний був рецидивістом. 



174 

 

Проте КПК залишив державній поліції низку “прогалин” для затримання 

громадян без рішення суду, зокрема такі можливості відкривали статті 166 та 

167 КПК. 

Пункт 1 статті 166 КПК передбачав надання права кожному 

громадянину затримати особу без вироку суду під час здійснення злочину та 

після нього, якщо існувала небезпека втечі підозрюваного. Пункт 2 статті 166 

КПК вимагав негайної передачі такого затриманого державній поліції.  

Стаття 167 КПК дозволяла поліції та прокуратурі у будь-який момент 

затримати підозрюваного, якщо очікування арешту могло призвести до втечі 

затриманого, або знищення слідів злочину. Оскільки відповідно до статті 97 

Конституції ІІ Речі Посполитої та згідно статті 164 КПК тимчасовий арешт міг 

відбутися лише після постанови суду то поліції приходив на допомогу постулат 

статей 166 і 167 КПК, який надавав право не на арешт, а на затримання 

підозрюваного [190, s. 232]. 

КПК Речі Посполитої значно розширив можливості поліції щодо 

термінів затримання підозрюваних. На таке неправомірне обмеження 

громадянських свобод вказував відомий український правник 

В. Старосольський. Він акцентував увагу громадськості на багаточисельних 

фактах затримання підозрюваних у поліційному арешті після винесення суддею 

рішення про тимчасове затримання. Інколи підозрювані перебували в такому 

стані декілька місяців. В. Старосольський гостро критикував такий стан речей, 

нагадуючи, що відповідно до австрійського Кримінально-процесуального 

кодексу, підозрювані могли перебувати в поліційному арешті не довше доби 

(ст. 177 кримінально-процесуального кодексу 1873 р.) [155, с. 22-24]. 

Звільнити тимчасово заарештованого могли лише суд або прокурор. 

Поліція була позбавлена такого права (ст. 170 КПК). 

КПК під час слідства надавав право поліції застосовувати запобіжні 

заходи – поручительство, заборону виїзду, нагляд. Так відповідно пункту 1 

статті 187 КПК суд міг заборонити покидати місце проживання.  
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Польські науковці міжвоєнного права відзначали, що нагляд поліції є 

більш дієвим запобіжним засобом, ніж заборона покидати місце постійного 

проживання. Назагал вони відносили поліцейське стеження до додаткового 

покарання [155, с. 25]. 

Поліцейський нагляд був передбачений в кримінально-процесуальному 

праві Австрії  та в статуті кримінального судочинства Російської імперії 1864. 

Кодифікаційна комісія не внесла його до проекту кримінально-процесуального 

кодексу. Проте автори кодексу, враховуючи практичну цінність цього засобу 

включили це положення до його остаточного проекту. 

Якщо місце перебування підозрюваного було невідомим, суд або 

прокуратура наказували поліції розпочати його розшук (ст. 188, 189 КПК). 

Відповідно до статті 197 КПК поліція була зобов’язана 

розповсюджувати судові листи, якщо це було частиною наказу одержаного від 

суду чи прокуратури. Міністерство юстиції Польщі 25 червня 1929 р. видало 

спеціальне розпорядження, яке регламентувало таку діяльність правоохоронців. 

Відповідно до нього поліція вручала судові листи в кримінальних справах у 

наступних випадках: 

1) якщо адресат не мав сталого місця проживання (подорожуючий 

агент, волоцюга, бездомний); 

2) якщо іншим представникам державної адміністрації не вдалось це 

зробити через переховування адресата. 

Згідно статті 241 КПК, поліція, дізнавшись про злочин, мала здійснити 

усе необхідне, щоб забезпечити недоторканість доказів, а також негайно 

повідомити прокурора [219]. Зазвичай, першим державним органом, який 

одержував інформацію про протиправні дії, була поліція. На думку низки 

польських юристів міжвоєнного періоду (судді верховного суду К. Ангермана, 

професора університету Яна Казимира Я. Новотного, відомого адвоката 

Я. Пшеворького), відношення МВС до прокуратури у цій ділянці становило 

проблему, яка вимагала найдетальнішого вирішення [190, s. 274-275]. Оскільки 

прокурор, якому КПК надав контроль над початковою стадією розслідування, 
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був залежний від допомоги поліції, це своєю чергою могло слугувати 

перешкодою для розслідування, адже поліція входила в структуру МВС, а 

прокуратура перебувала в складі Міністерства юстиції. Доволі часто у 

міжвоєнний період поліція, виконуючи розпорядження і інструкції свого 

керівництва, перекреслювала плани прокуратури або виконувала її 

розпорядження неналежним чином. 

У випадках, коли справа стосувалась компетенції гродських судів, 

поліція не була зобов’язана повідомляти прокуратуру, оскільки виконувала її 

функції у цих органах [250, s. 134]. Проте в 1935 р. МВС видало спеціальне 

розпорядження, яке регламентувало поводження поліції у таких випадках. 

Відповідно до нього, правоохоронці були зобов’язані у разі виникнення будь-

яких труднощів звертатись за вказівкою до прокурора. Також, було зазначено, 

що у справах, які були в компетенції окружних судів, поліція без наказу 

прокурора не мала права вести розслідування [251, s. 31].  

Низка дослідників польського права (прокурор найвищого суду 

Й. Нісенсон, в. о. прокурора найвищого суду М. Сіверський) вказували на те, 

що кодекс не визначав, у чому полягало забезпечення доказів злочину [250, s. 

127]. Кожний випадок вимагав інших дій. Наприклад, у разі вбивства, поліція 

першою чергою мала забезпечити непорушність тіла загиблого, оскільки його 

положення могло становити важливий доказ, вказувати на те, чи мало місце 

самогубство або вбивство, в який спосіб нанесено смертельну рану, чи чинив 

загиблий опір злочинцям.  

Як зазначалось вище, КПК 1928 р. виділяв дві стадії кримінального 

процесу: 1) підготовчу, яка складалась з попереднього слідства (дізнання) та 

основного слідства (судового); 2) власне судового розгляду справи [160, c. 257]. 

Розглядаючи роль поліції на підготовчій стадії кримінального процесу 

слід зазначити, що КПК 1928 р. визначав основною формою підготовчого 

процесу слідство, а другорядна роль відводилась дізнанню [298, s. 65-67]. 

Слідство на той час вважалось судочинством. Відповідно до положень кодексу, 
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основна роль поліції полягала у проведенні дізнання, тому саме ця форма 

провадження є першочерговим предметом нашого дослідження. 

У міжвоєнний період у середовищі польських юристів точилась гостра 

дискусія про те, кому належить вирішальна роль у проведенні дізнання. Адже в 

проектах Кримінально-процесуального кодексу 1920 рр., які розглядались 

Кодифікаційною комісією, головними на цій стадії кримінального процесу були 

слідчі судді. Відповідно до КПК 1928 р. поліція не мала права самостійно вести 

дізнання, а лише під керівництвом прокуратури.  

Проте міністерська інструкція дещо інакше розглядала цю проблему. 

Цей урядовий документ поділяв дізнання на прокурорське та поліційне [223, 

s .225].  

Зовсім інакше розглядав роль поліції в проведенні дізнання наказ № 444 

Головного управління МВС. Відповідно до нього, повідомлення прокурора про 

злочин та забезпечення його слідів складало етап, який одержав назву 

“початкове дізнання”. Наказ № 444 зводив нанівець керівну роль прокуратури в 

цьому процесі, оскільки їй надавалась така функція лише в екстраординарних 

випадках [223, s .225]. 

Наказ №444 Головного управління МВС надавав працівникам 

правоохоронних органів додаткові повноваження у сфері проведення 

“початкового дізнання”, а саме: стеження за підозрюваними, збирання 

непрямих доказів, проведення ревізій, допит свідків та підозрюваних. Також, 

протягом початкового дізнання поліції надавалось право звертатись до 

найближчого гродського чи слідчого судді за дозволом на проведення розтинів 

чи допитів важкохворих чи поранених свідків. Ці положення перетворювали de 

facto поліцію на “господаря дізнання” [223, s .226]. Це своєю чергою звужувало 

права підозрюваних та громадян, оскільки поліція фактично позбавлялася 

прокурорського нагляду.  

Крім цього, польські правники міжвоєнного періоду вказували на 

недотримання поліцією на практиці навіть положень вищезгаданого наказу 

№ 444, оскільки відповідно до нього правоохоронці мали надсилати 
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прокуратурі детальні записки з проведених дій під час “початкового дізнання”. 

Проте майже усі підрозділи державної поліції не виконували припису [223, s 

.226]. 

Дізнання попри те, що було частиною кримінального процесу, однак ще 

не вважалось судочинством, яке починалось від моменту подачі заяви про 

проведення слідства або внесення до суду акту обвинувачення. 

Якщо прокурор отримував заяву про злочин або в інший спосіб 

дізнавався про нього, він розпочинав розслідування безпосередньо або за 

посередництвом поліції (ст. 242 КПК). У цьому випадку не мало значення, з 

якого джерела була отримана інформація – від приватної особи, преси, 

анонімного інформатора. При цьому прокурор та поліція мали проявити 

ініціативу. У випадках з даними, одержаними від інформатора, поліція мала 

провести їхню ретельну перевірку [250, s. 136]. 

Використання даних від конфідентів було виключною прерогативою 

поліції. Вважалось, що прокурор не повинен користуватись послугами такого 

типу осіб, оскільки це принижує його гідність. Різниця між донесенням 

конфідента та заявою від громадянина полягала у тому, що останній виступав 

відкрито, подаючи своє ім’я та прізвище і беручи на себе відповідальність за 

правдивість змісту доносу. Натомість інформатор надавав дані конфіденційно і 

за умови збереження в таємниці акту його співпраці з поліцією [249, s. 49]. 

Тобто на відміну від австрійського Кримінально-процесуального кодексу 

1873 р., який у категоричній формі забороняв поліції протягом слідства 

використовувати інформацію здобуту від інформаторів, польське законодавство 

міжвоєнного періоду надавало таку можливість. Це перш за все свідчить про 

меншу його турботу про права підсудного. 

Стаття 243 регламентувала проведення дізнання, метою якого було 

встановлення факту здійснення злочину, підозрюваних та підстав, що давали 

прокурору право розпочати слідство. 

Дізнання полягало у розпитуванні підозрюваного і осіб, що могли щось 

знати про злочин чи його виконавців; збиранні необхідної інформації щодо 
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особи підозрюваного; здійсненні опитування та інших необхідних дій (п. 2 ст. 

243 КПК). 

Метою дізнання було не тільки встановлення передумов для початку 

судового слідства, але й визначення підстав для завершення розслідування [190, 

s. 281]. 

Дізнання проводив прокурор або поліція. Польська процедура 

впроваджувала умову легалізму (ст. 55 КПК). Відповідно до неї, на прокурорі 

лежав обов’язок внесення і підтримання обвинувачення у всіх важливих 

кримінальних справах [204, s. 850]. Але перед тим як прокурор вирішить надати 

обвинувальний висновок до суду, він разом з поліцією проводив дізнання, в 

якому збирались інформаційні матеріали [223, s. 224]. Консеквенцією таких дій 

була спроба знайти відповідь на питання, чи дізнання надало достатню 

кількість доказів для обвинувачення конкретної особи. Поліція була 

зобов’язана інформувати прокурора про усі свої дії і представити йому записки, 

акти та речові докази [191, s. 71]. Під час дізнання слідчі дії міг провадити 

суддя. У результаті цього відбулось розпорошення відповідальності за справу 

між поліцію, прокуратурою та слідчим суддею. 

Дізнання полягало в допиті підозрюваного та осіб, які могли мати 

інформацію про злочин та його виконавця. Стаття 254 КПК надавала поліції 

такі повноваження. Свідки давали зізнання лише під присягою. Правоохоронці 

не мали права допитувати священика щодо фактів, про які він дізнався на 

сповіді, а також адвоката підозрюваного (ст. 101 КПК). Відповідно до 

польського законодавства відмовитись від надання свідчень мали право чоловік 

або жінка підозрюваного та його родичі. Свідок міг не відповідати на запитання 

слідчого, якщо такі відповіді могли привести до кримінальної відповідальності 

(ст. 106 КПК). Перед початком допиту поліція була зобов’язана повідомити 

свідка про кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення. Після цього 

поліція мала встановити та зафіксувати вік, ім’я, прізвище, професію, місце 

проживання та відношення до підозрюваного (ст. 107 КПК). Не складали 

присяги неповнолітні до 14 років та психічно хворі особи (ст. 110 КПК).  
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З дій, які поліція виконувала без присутності судді, складались 

протоколи. При цьому необхідно було вказати причини відсутності останнього 

(ст. 255 КПК). Поліцейський, який виконував слідчі дії, не мав права писати 

протокол. У цьому випадку він звертався за допомогою іншого правоохоронця. 

Якщо неможливо було здійснити таку процедуру, необхідно було запросити 

двох повнолітніх мешканців хорошої репутації, які вміли писати і засвідчити дії 

поліції [290, s. 27]. 

Поліція мала вчинити усі необхідні дії, потреба в яких виникала під час 

проведення слідства. Проведені поліцією дії під час слідства фіксувались у 

формі записок, а не протоколів (п. 3 ст. 243 КПК). Вони мали бути 

інформаційним матеріалом для суду і містити дані про вид скоєного злочину, 

особу злочинця, перелік доказів його вини. Записки різнились  від протоколів 

тим, що вони не містили підписів свідків та детальної інформацію про них 

(крім домашніх адрес). Поліцейським рекомендувалось зазначати в записках чи 

опитані особи були повнолітніми, яке суспільне становище займали, чим 

займались. Ці записки порівнювались із зауваженнями керівника дізнання за 

російською кримінально-процесуальною  процедурою. [290, s. 30] 

Своєю чергою це утруднювало їх використання у судовій справі. Така 

ситуація склалась внаслідок того, що кодифікаційна комісія, працюючи над 

проектом Кримінально-процесуального кодексу, планувала обмежити 

використання записок дізнання лише на стадії досудового розгляду справи. 

Вони мали бути інформаційним матеріалом, який міг використовувати лише 

прокурор чи поліція, а не суд. Заборона зачитувати на судовій справі записки з 

дізнання мала слугувати швидкому проведенню підготовчого процесу [289, 

s.105]. Проте в судовій практиці всупереч побажанням кодифікаційної комісії 

було створено прихований доказ. Він був одночасно доступний та заборонений 

для використання судом. Своєю чергою сторони процесу не могли 

скористатись з нього. Проте записки дізнання були невід’ємною частиною 

судових актів. Ця розбіжність викликала жваву дискусію в міжвоєнній 
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правничій пресі та серед юристів. Низка відомих адвокатів та суддів витупали 

за скасування цієї норми [246, s. 113].  

Прокурор та державна поліція мали право викликати до себе осіб у 

якості свідків. Якщо останні не виконували це розпорядження, то їх примусово 

доправляли у поліційні відділки та накладали грошові стягнення.  

Зміни в КПК відбулись відповідно до розпорядження президента Речі 

Посполитої від 23.08.1932 р. [324]. Вони дещо ширше окреслили процедуру 

дізнання, яке полягало у наступному: розпитуванні підозрюваних та осіб, які 

могли щось знати про злочин або його виконавців. При цьому підкреслювалось, 

що ця дія була збиранням інформації, а не допитом. Отже, можна було 

провадити дізнання проти невідомої особи. Тобто це давало можливість поліції 

не провадити формального допиту підозрюваного або свідка, а лише 

одержувати необхідну інформацію про злочин і особу злочинця. Завдяки цьому 

поліція не обмежувалась формальними приписами, зокрема: попереджати 

підозрюваного та його родичів, що вони можуть не відповідати на запитання 

правоохоронців [191, s. 77]. 

Відповідно до нових поправок дізнання полягало у збиранні необхідної 

інформації про особу підозрюваного, мотиви його дій, ставлення до 

потерпілого, рівня розумового розвитку, характеру, попереднього життя та 

поведінки після вчинення злочину. 

Якщо обвинуваченому на момент здійснення злочину не виповнилось 17 

років, то поліція мала збирати докази та інформацію не тільки щодо обставин 

справи, але й дані про стан інтелектуального розвитку та моральні якості 

підозрюваного, вивчити оточення, в якому він виховувався, проаналізувати 

фінансовий стан та етичний клімат, які панували в його родині, з’ясувати 

особливості характеру підсудного. На підставі цих даних суд мав встановити чи 

неповнолітній діяв з розумінням тієї шкоди, яку він вчинив (ст. 596 КПК). 

Проект Кримінально-процесуального кодексу не надавав права 

застосовувати засобів примусового характеру до свідків, які відмовили 

співпрацювати зі слідством. Якщо ці особи не з’являлись у поліційних 
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відділках, правоохоронці мали самі прийти до їхнього помешкання для 

проведення допиту. 

Проте автори кодексу не пішли по лінії проекту кодифікаційної комісії і 

в  статті 244 КПК уповноважили державну поліцію до використання 

інструментів передбачених статтею 117 КПК (гривна (штраф) та примусове 

доставлення до поліцейської дільниці) з тим обмеженням, що величину штрафу 

визначали слідчий суддя або гродський суд. Рішення про примусове 

приведення свідка в поліцейську дільницю приймав суд або прокурор. З точки 

зору ефективності слідства ця стаття була необхідною, оскільки прокурор 

позбавлений таких повноважень не міг якісно провадити розслідування. 

Щодо підозрюваного, який не з’явився на вимогу прокурора чи поліції, 

не можна було використати засоби примусу. А відповідно до статті 251 КПК 

правоохоронні органи мали звернутися до суду з проханням надання дозволу на 

його допит. Проте поліція мала право скористатись положеннями статей 165 і 

167 КПК (тимчасове затримання). 

У міжвоєнний період державна поліція в процесі дізнання виконувала не 

лише оперативні дії, але й значну частину процесуальної роботи зі збирання 

доказів. Ці матеріали широко використовувались суддями протягом процесу. 

Це своєю чергою суперечило принципу безпосередності [301, s. 212-213]. 

До позитивних моментів кримінального процесу міжвоєнного періоду 

слід віднести опіку поліції над скривдженим. Відповідно до § 30 спільної 

інструкції Міністерства юстиції та МВС від 16.08.1935 р., під час проведення 

дізнання поліція повинна була, в міру можливості, допомагати жертві. Іншим її 

завданням було повернення правового стану, порушеного злочином. При цьому 

така діяльність не мала перешкоджати дізнанню. При виникненні будь-яких 

труднощів чи сумнівів, правоохоронці мали звертати за вказівками до 

прокурора [251, s. 31].  

Порядок проведення дізнання поліцією частково регламентувало 

розпорядження міністра юстиції від 25 червня 1929 р. Відповідно до нього 

прокурор провадив дізнання за посередництвом державної поліції, яка за його 



183 

 

наказом шукала злочинців, встановлювала їхні мотиви, збирала докази. 

Прокурор міг надавати й інші накази як комендантам поліції, так і рядовим 

поліцейським.  

КПК 1928 р. не містив згадок про прокурорський нагляд, оскільки 

теоретично підготовча стадія процесу перебувала під його керівництвом. З 

моменту, коли прокурор розпочинав слідство, поліція перетворювалась на його 

допоміжний орган [281, s. 20]. 

Здійснені поліцією дії без наказу прокурора носили тимчасовий характер 

і були судовою діяльністю лише у випадку, встановленому статтею 254 КПК. 

Заходи, здійснені поліцією на підставі статті 241 КПК були початковим 

дізнанням. На відміну від основного дізнання, яке велось унаслідок наказу 

прокурора [277, s. 283]. 

Протягом дізнання на вимогу прокурора поліція виконувала такі 

завдання. 

- складання подання про арешт майна підозрюваного, якому 

загрожувало грошове стягнення чи конфіскація (п. 1 ст. 58 КПК). 

- складання подання про арешт майна осіб, які несли матеріальну 

відповідальність за підозрюваного (п. 2 ст. 58 КПК) [190, s. 153]. 

-  у випадках, коли судді не було на місці, а будь-яка часова затримка 

могла призвести до знищення слідів та доказів злочину, поліція мала право 

виконувати замість судді дії, передбачені статтею 251 КПК (ст. 254 КПК). До 

них належало встановлення слідів злочину, допит свідків під присягою [250, 

s. 151]. Проте поліція не мала повноважень щодо запрошення експертів. Це 

належало до компетенції суду. Але на основі пункту 2 статті 243 КПК поліція 

могла керувати проведенням експертизи та встановлювати її часові рамки. 

-  проводити обшук після вручення особі судового дозволу. У 

екстренних випадках можна було провести обшук без ордеру. Проте необхідно 

було надати підозрюваній особі судове рішення протягом 48 годин з моменту 

здійснення в її помешканні слідчих дій (п. 1 ст. 142 КПК). Ця стаття значною 

мірою порушувала права підозрюваного та надавала поліції широкі можливості 
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до зловживань. Проте низка польських теоретиків права та практикуючих 

юристів виправдовували її використання поганою якістю комунікацій та 

значними відстанями до окружного суду. Крім цього, додатковим аргументом 

була нестача поліцейських на дільницях. У більшості випадків їх було по 2 

особи, правоохоронці не могли покинути місце злочину, щоб одержати дозвіл 

суду на проведення обшуків [291, s. 366]. 

- У підозрюваних осіб можна було проводити обшуки та особисті ревізії 

задля виявлення доказів злочину (п. 1 ст. 142 КПК). У цьому випадку не йшлося 

про підозрюваного в розумінні пункту 1 статті 79 КПК (тобто особи, проти якої 

прокурор розпочав слідство). Малось на увазі людину, на яку в першу чергу 

падала підозра. Наприклад, було здійснено терористичний акт і декілька осіб з 

поспішністю покидали місце злочину. В інших випадках, проведення поліцією 

обшуку відбувалось лише у тих випадках, коли існувала обґрунтована підозра у 

перебуванні в приміщенні злочинця або доказів злочину. Після цього 

відбувалась фіксація суддею конфіскованих поліцією речей. Якщо протягом 

розслідування виникала потреба перегляду поштової кореспонденції, поліція 

була зобов’язана подати запит гродському чи слідчому судді, які після розгляду 

справи видавали відповідне рішення (ст. 160 КПК).  

Відновити закрите дізнання (“у випадках виявлення нових обставин” - 

стаття 249 КПК) мали право прокурор та судді. Згідно поліцейської інструкції 

якщо після завершення дізнання і відправлення актів до гродського суду чи 

прокуратури поліція одержувала інформацію про нові обставини справи, вона 

повідомляла про це судову владу чи державне обвинувачення. У разі потреби 

необхідно було перевірити цю інформацію, зберегти сліди та забезпечити 

докази злочину [251, s. 38-39].  

Пункт 2 статті 248 КПК регламентував порядок завершення слідства. 

Так відбувалось тоді, коли прокурор не знаходив у інформації, одержаної від 

поліції ознак злочину. У випадках психічної хвороби чи неможливості 

схоплення злочинця, дізнання призупинялось до зникнення перешкоди. 
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Незважаючи на це, поліція мала продовжувати збирати та забезпечувати докази 

злочинів.  

У справах, які належали до компетенції гродського суду, поліція 

представляла клопотання про призупинення дізнання. 

Під час дізнання лише прокурор мав право дозволяти підозрюваному та 

його адвокату ознайомлюватись з матеріалами своїх справ. Поліція була 

позбавлена такого права.  

Після закінчення дізнання поліція повинна була зробити наступні дії: 

- у справах з державним обвинуваченням, які належали до компетенції 

окружного суду – надавати акти прокурору; 

- у справах з державним обвинуваченням, які належали до компетенції 

гродького суду – надавала обвинувальні акти або представляла внесок про 

призупинення дізнання; 

- у справах з приватним обвинуваченням, які належали до компетенції 

гродського суду, представляла йому акти без будь-яких клопотань. 

Поліція мала надати прокурору документи по справі, якщо останній дав 

розпорядження правоохоронцям провести дізнання.  

У справах з приватним обвинуваченням поліція була зобов’язана 

прийняти від громадян скарги і, в разі потреби, забезпечити докази та передати 

справу до відповідного суду. Проте правоохоронні органи у цьому випадку не 

були зобов’язані провадити дізнання [190, s. 287]. Лише суд міг зобов’язати їх 

розпочати слідчі дії. 

У 1930-их рр., під впливом громадської думки відбулась реформа 

кримінального процесу. У результаті цього в 1932  і 1938 рр. відбулись зміни до 

Кримінально-процесуального кодексу 1928 р. Проте принципово вони не 

змінили роль державної поліції в кримінальному процесі.  

Перші зміни було здійснено відповідно до закону від 21.01.1932 р., 

зокрема змінено деякі умови кримінального процесу. Новелізація розширила 

повноваження, які виконували слідчі та гродські судді на прохання поліції чи 

прокуратури.  
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Друга зміна Кримінально-процесуального кодексу від 23.08.1932 р. 

дещо змінила мету дізнання та розширила функції поліції [324]. 

21.11.1938 р. впроваджена третя новелізація кодексу. Вона надала право 

поліції на рівні з прокуратурою виконувати слідчі дії протягом терміну 

дізнання. З цього моменту поліція не мала потреби в дозволі прокуратури на 

них, достатньо було лише рішення поліцейського керівництва [272].  

Реформи Кримінального-процесуального кодексу в 1932-1938 рр. мали 

перш за все пришвидшити кримінальний процес, обмежити державне 

фінансування поліції та прокуратури, зробити ефективнішим процес боротьби 

зі  злочинністю [195, s. 42]. На практиці відбулось розмивання межі між 

слідством та дізнанням, розширились повноваження поліції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки до Розділу 4  

На західноукраїнських землях протягом першої половини 1920 рр. 

повноваження польської державної поліції у кримінальному процесі 

визначались положеннями австрійського Кримінально-процесуального кодексу 
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1873 р., а на Волині і Поліссі - судовими статутами (статутом кримінального 

судочинства) Російської імперії 1864 р. та законами перехідного періоду Речі 

Посполитої. 

Проаналізувавши діяльність поліції у кримінальному процесі за 

австрійським Кримінально-процесуальним кодексом 1873 р. прийшли до 

висновку, що така була зосереджена на стадії дізнання і полягала у фіксації 

слідів злочину, допиту підозрюваних та свідків. Службові особи поліційних 

органів мала чітко дотримуватись усіх процедурних моментів та законодавства 

і постійно перебували під прискіпливм контролем прокуратури та суду, що 

було результатом того, що Австро-Угорщина була правовою державою, в якій 

дотримувались права учасників кримінально-процесуальних відносин. 

З утворенням ІІ Речі Посполитої постала необхідність прийняття нового 

національного кримінального законодавства. У 1928 р. парламент та Президент 

схвалили новий Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Польща, який 

набув чинності 1 липня 1929р. Новий КПК декларував верховенство права, 

презумпцію невинності. Проте на практиці, у зв’язку з прийняттям 

міністерських інструкцій, розпоряджень, наказів ліберальні положення КПК 

були нівельовані, повноваження польської поліції значно розширені. Остання 

перебрала на себе низку функцій прокуратури (проведення дізнання, державне 

обвинувачення в гродських судах). Крім цього, поліція одержала додаткові 

можливості для проведення обшуків навіть без санкції суду, що фактично було 

порушенням Польської Конституції. Також КПК розширив повноваження 

правоохоронних органів у сфері арештів та збільшив терміни затримання 

підозрюваних. Під час слідства кримінально-процесуальне законодавство 

покладало на поліцію повноваження застосовувати запобіжні заходи - 

поручительство, заборону виїзду, нагляд. До позитивних моментів у 

кримінальному процесі міжвоєнного періоду можна віднести опіку поліції над 

скривдженим. Отже, наприкінці 1920 та протягом 1930 рр. польське 

кримінально-процесуальне законодавство значно розширювало права поліції, 
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що створювало значні умови для її зловживань та обмежувало права та свободи 

громадян.  

Реформи КПК в 1932-1938 рр. першою чергою пришвидшили 

кримінальний процес, обмежили державне фінансування поліції та 

прокуратури, зробили ефективнішим процес боротьби зі злочинністю. На 

практиці відбулось розмивання межі між слідством та дізнанням, розширились 

повноваження поліції. Значною мірою це було зумовлено перетворенням ІІ Речі 

Посполитої на авторитарну державу, в якій правоохоронці виконували першою 

чергою роль репресивного апарату та захисника інтересів “санаційного 

режиму”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота вирішує важливе і актуальне наукове й практичне 

завдання, суть якого полягає у дослідженні правових основ організації і 
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діяльності поліції на західноукраїнських землях у міжвоєнний період . 

Історико-правове дослідження зазначеної проблеми дало змогу дійти низки 

загальних висновків. 

1. У становленні та розвитку системи поліційних органів виділено два 

етапи. Перший етап охоплює 1918–1921 рр. Характеризується формуванням 

перших локальних польських поліцейських структур в Галичині і на Волині, 

зокрема Сторожі безпеки Польської ліквідаційної комісії, першого відділу 

жандармерії «оборони Львова», цивільно-військової Сторожі безпеки. Проте 

такі поліційні органи не змогли налагодити захист громадського порядку. 

З’ясовано, що процес уніфікації правоохоронних структур у Республіці Польща 

розпочався 9 січня 1919 р. з прийняттям декрету «Про комунальну поліцію». У 

дисертації приходимо до висновку, що діяльність комунальної поліції була 

неефективною, поліцейські  займались здирництвом та сприяли кримінальним 

елементам. Утворення нової єдиної для всієї Польщі правоохоронної структури 

розпочалось з прийняттям сеймом 24 липня 1919 р. закону «Про державну 

поліцію» та поширення його дії на Галичину і Волинь. Створено окружні 

поліцейські командування у Галичині: Львівському, Тернопільському, 

Станіславському та Краківському воєводствах. У склад державної поліції 

включені органи охорони правопорядку на залізниці і водному транспорті. Цей 

період завершується початком 1921 р., офіційним заснуванням ХІІІ 

Волинського округу поліції та остаточною інкорпорацією поліції 

західноукраїнських земель у загальнопольську систему. 

Другий етап охоплює 1921–1939 рр. Характеризується змінами в 

структурній організації поліції, ліквідацією окремих структурних підрозділів, 

прийняттям численних нормативно-правових актів з питань організації та 

діяльності польської державної поліції та фактичним перетворенням поліції з 

органу охорони правопорядку на каральний орган державної влади проти будь 

яких опонентів влади.  

2. Аналіз законодавства, архівних та інших документальних матеріалів 

дає підстави стверджувати, що законодавча база діяльності поліції перебувала у 
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прямій залежності від політичної ситуації в ІІ Речі Посполитій. На початку 

1920-х років, в період відносної демократичності правлячого режиму, 

польський парламент мав значний вплив на діяльність поліції. Така ситуація 

зазнала змін після конституційного перевороту 1926 р., правоохоронні органи 

почали відігравати вирішальну роль в державному управлінні, як головний 

інструмент утримання влади. Результатом цього стало значне розширення 

компетенції поліції.  

З’ясовано, що розбудова польської поліції на основі власних 

нормативно-правових актів розпочалась з прийняттям закону «Про державну 

поліцію» від 24 липня 1919 року. З метою посилення контролю над 

суспільством та усунення суперечливих положень закону «Про державну 

поліцію» від 24 липня 1919 р прийнято розпорядження «Про державну 

поліцію» від 6 березня 1928 р., з юридичною силою закону. Встановлено, що 

зазначене розпорядження сприяло мілітаризації правоохоронних органів. З 

метою заповнення прогалин у правовому регулюванні діяльності польської 

поліції прийнято ряд розпоряджень, інструкцій та наказів вищих органів влади.  

3. З’ясовано, що органи поліції були інтегровані до ланки виконавчої 

влади, підпорядковувались міністерству внутрішніх справ, виконавчій владі на 

місцях – воєводі, старості відповідно до територіальної організації Республіки 

Польща. Стосовно виконання повноважень в кримінальному процесі польська 

державна поліція виконувала вказівки суддів, прокурорів. Розпорядженням 

«Про державну поліцію» від 6 березня 1928 р. органи поліції виведені з 

підпорядкування органів місцевого самоврядування, останні могли звертались 

до поліції лише за посередництвом органів державної адміністрації. 

4. Встановлено, що при формуванні польської поліції на 

західноукраїнських землях існувала дискримінація українського населення. 

Дослідження свідчить, що на Волині  та Східній Галичині формування кадрів 

польської державної поліції майже повністю відбувалось з осіб польської 

національності, а керівництво місцевих органів поліції складалось виключно з 

поляків. 
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5. За результатами дослідження проведено класифікацію польської 

державної поліції за напрямами діяльності та виконуваними функціями на 

загальну, кримінальну та політичну (таємну). Загальна поліція займалась 

охороною громадського спокою та безпеки. Кримінальна – запобіганням та 

розкриттям злочинів у межах повноважень, визначених кримінально-

процесуальним законодавством. Політична (таємна) поліція займалась 

боротьбою з комуністичним, українським національно-визвольним, 

сіоністським та іншими рухами. Після ліквідації у 1926 р. цього підрозділу 

поліції її повноваження перебрали на себе загальна та кримінальна поліція.   

З’ясовано, що територіальна організація поліції відповідала 

адміністративно-територіальному поділу держави та складалась з окружного 

(пізніше воєводського) командування поліції;  повітового командування; 

комісаріатів (розташовувались у великих містах або в кварталах великих міст); 

дільниць (розташовувались на території гмін). 

6. Встановлено, що основними функціями та завданнями польської 

державної поліції було підтримання безпеки, спокою і громадського порядку, 

допомога суду і прокуратурі. На підставі аналізу змісту повноважень, форм та 

методів роботи польської державної поліції у міжвоєнний період з’ясовано, що 

вона не гарантувала законність та правопорядок в державі оскільки 

функціонувала у тих формах і межах, які необхідні були для підтримання 

антидемократичного державно-правового режиму Республіки Польща. 

Переслідування та нагляд за представниками політичних партій та 

національних організацій відволікали обмежені людські та матеріальні ресурси 

польських правоохоронних органів, що негативно впливало на ефективність 

роботи польської поліції по охороні правопорядку та боротьбі зі злочинністю.  

7. Виявлено, що правовий статус працівників поліції визначався значним 

колом прав та обов’язків, а також певним соціальним захистом. Права та 

обов’язки визначались нормативно-правовими актами, серед яких особливе 

місце займала Тимчасова інструкція для державної поліції від 3 липня 1920 р. 

Працівники поліції брали активну участь у кримінальному процесі, що 
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зумовлювало їх процесуальний статус. Аналіз правового становища 

працівників поліції свідчить, що хоча законодавством Республіки Польща 

встановлені численні права та гарантії їх діяльності, зокрема право на 

оплачувані відпустки, право на безвідсоткові кредити, право на пожиттєві 

премії та одноразові виплати у випадку отримання каліцтва, право дітей-сиріт 

поліцейських на першочерговий вступ до вищих навчальних закладів та інші, 

на практиці поліцейські стикались з серйозними проблемами, пов’язаними з 

матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням, спричиненими 

економічною кризою в країні, що звичайно істотно знижувало ефективність їх 

роботи, призводило до браку професійних кадрів та корупції з боку працівників 

поліції.  

8. Аналіз архівних та інших документальних матеріалів дає підстави 

стверджувати, що протягом міжвоєнного періоду польська влада активно 

використовувала політичну (таємну) поліцію у боротьбі з українським 

національним та комуністичним рухами. Остання, як встановлено у дисертації, 

часто порушувала польське та міжнародне право задля досягнення своїх цілей у 

цьому напрямку. До найбільш ефективних методів збору інформації 

правоохоронцями належало таємне стеження та впровадження в середовище 

українських організацій таємних інформаторів. При розслідуванні злочинів, 

вчинених національними меншинами, застосовувались масові фальсифікації 

доказів, підкупи, а зізнання отримувались від обвинувачених за допомогою 

побиття, катувань і тортур. 

Найбільш брутальним способом боротьби з українським національно-

визвольним рухом стала участь польської поліції у проведенні «пацифікації» 

(умиротворення) українського населення. Українців, які чинили найменший 

спротив чи були просто національно свідомими, без слідства та рішення суду, 

на підставі постанови відділення поліції відправляли в табори інтернованих, 

крім цього, з метою ізоляції та перевиховання небезпечних політичних в’язнів 

існувала монастир-тюрма Святий Хрест, а у містечку Береза-Картузька у 1934 

р. створено концтабір. 
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9. Відзначено позитивний досвід правового регулювання кримінально-

процесуальних відносин кримінально-процесуальним кодексом Австрії 1873 р. 

Оскільки, Австро-Угорщина була правовою державою, поліція перебувала під 

жорстким контролем прокуратури та судової влади. Останнім відводилась 

керівна роль в кримінальному процесі, поліція виконувала лише допоміжні 

другорядні функції. 

Прийнятий у 1928 році польський КПК лише декларував верховенство 

права. У зв’язку з прийняттям міністерських інструкцій та наказів, а також 

новелізацій кодексу у 1932 р. та 1938 р. повноваження поліції були значно 

розширені, вона фактично перебрала на себе ряд функцій прокуратури та на 

рівні з нею виконувала повноваження під час дізнання. 

10. Аналіз функціонування польської державної поліції на 

західноукраїнських землях у складі Республіки  Польща (1921–1939 рр.) 

свідчить про існування не лише негативного, а й певного позитивного досвіду, 

врахування якого є важливим в умовах реформування правоохоронних органів 

України. Вартим уваги, на нашу думку, є досвід щодо професійного відбору 

кадрів, проходження навчання та перекваліфікації працівників поліції, порядок 

притягнення працівників поліції до дисциплінарної відповідальності. 
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11. Білецька О.О. Генеза поняття поліція. Теорія і практика сучасної 

правотворчої та правозастосовної діяльності: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м.Харків, 09–10 листопада 2012 р.). Харків, 2012. С. 10–12. 

12. Козоріз О.О. Створення та реорганізація політичної поліції на 

західноукраїнських землях (1919–1939 рр.)  Людина і закон: публічно-правовий 

вимір: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Дніпропетровськ, 2–3 жовтня 

2015 р.). Діпропетровськ, 2015. С. 9–12. 

13. Козоріз О.О. Роль поліції у боротьбі польської влади проти 

комуністичного руху в Галичині (1921–1939 рр.).  Юридична наука України: 

Історія, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 

6–7 листопада 2015 р.). Харків, 2015. С. 8–10. 

14. Козоріз О.О. Особливості функціонування польської державної 

поліції на Волині 1920–1939 рр. Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні: матеріали XXIII звітної науково-практичної конференції (м. 

Львів, 7–8 лютого 2017 р.). Львів, 2017. С. 79–81. 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б 

 



223 

 

Вищі посади в державній поліції та співвідношення їх до рангу 

державних чиновників 

Вищі посади в державній 

поліції 

Ранг державних чиновників 

Головний комендант IV 

Заступник головного 

коменданта 

Va, Vb 

Окружний комендант  Va, Vb, VI 

Заступник окружного 

коменданта 

VI, VII 

Повітовий комендант VII, VIII, IX 

Заступник повітового 

коменданта 

VIII, IX, X 

Комісар VIII, IX, X 

Заступник комісара IX, X 

Керівник слідчого відділу Vb, VI, VII, VIII 

 

Складено за: Ustawa o Policji Pąństwowej z dnia 24 lipca 1919 roku // 

DPPP. – 1919. - №61. – Poz. 363. – S. 636. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В 
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Заробітна плата правоохоронців відповідно до закону «Про 

заробітну платню вищих і нижчих службовців держаної поліції» від 13 

липня 1920 р. 

Службовий ступінь Розмір заробітної платні 

(польські марки) 

Генеральний інспектор 3200 

Надінспектор 2900 

Інспектор 2600 

Підінспектор 2300 

Надкомісар 2100 

Комісар 1600 

Підкомісар 1400 

Аспірант 1300 

Старший підстаршина 950 

Підстаршина 850 

Старший дільничний 750 

Дільничний 700 

 

Складено за: Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o uposaźeniu wyźszych i 

niźszych funkcjonariuszów policji państwowej // DURP. – 1920. – №65. – Poz. 431. 

– S. 1122. 

 

 

 

 

 

Додаток Г 
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Фінансування окружних командувань поліції Польщі станом на 

1920 р. 

Назва окружного 

командування 

Кількість коштів виділених 

з державного бюджету в 1920 р. у 

польських марках 

Варшава, місто 1222300 

Лодзь 1797735 

Кіельце 580055 

Люблін 868280 

Білосток 792995 

Варшава, воєводство 466000 

Малопольща 2000000 

 

Складено за:  Gazeta policji państwowej. – Warszawa. – 1920. – 12 czerwca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д.1 
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Відомість зарплатні поліцейської дільниці в с. Острів 

Перемишльського повіту за березень 1921 р. 

Прізвище 

поліцейсь

кого 

Посада Сімейний 

стан 

Базо

ва 

плат

ня 

«Сімейн

ий» 

додаток 

Інфля

ційний 

додато

к 

 

Загальн

а сума  

платні 

Фіетко П. Пшодовнік Одружений, 

одна дитина 

950 960 4332 6242 

Кастровіч 

Т.  

Старший 

дільничний 

Неодружений 750  3600 4350 

Беранський 

А. 

Дільничний Неодружений 700  3360 4060 

Опона Й. Дільничний Одружений, 

дві дитини 

700 1680 3360 5740 

 

Складено за: ЦДІА України у м. Львів. – Ф. 601. – Опс. 1. – Спр. 97. – 

Арк. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д.2 
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 Відомість зарплатні дільниці в с. Острів Перемишльського повіту 

за квітень 1921р. 

Складено за: ЦДІА України у м. Львів. – Ф. 601. – Опс. 1. – Спр. 97. – 

Арк. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д.3 

 

Прізвище 

поліцейсь

кого 

Посада Сімейний 

стан 

Базова 

платня 

«Сімейн

ий» 

додаток 

Інфля

ційний 

додато

к 

 

Загаль

на 

сума  

платні 

Фіетко П. Пшодовнік Одружений, 

одна дитина 

960 1260 5685 7905 

Кастровіч 

Т.  

Старший 

дільничний 

Неодружений 750  4725 5475 

Беранський 

А. 

Дільничний Неодружений 700  4410 5110 

Опона Й. Дільничний Одружений, дві 

дитини 

700 2205 4410 7315 
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Відомість зарплатні дільниці в с. Острів Перемишльського повіту за 

жовтень 1921 р. 

 

Складено за: ЦДІА України у м. Львів. – Ф. 601. – Опс. 1. – Спр. 97. – Арк. 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д.4 

 

Прізвище 

поліцейськ

ого 

Посада Сімейний 

стан 

Базо

ва 

плат

ня 

«Сімейн

ий» 

додаток 

«інфляці

йний» 

додаток 

 

Загальна 

сума  

платні 

Фіетко П. Пшодовнік Одружений, 

одна дитина 

960 2800 12635 16395 

Кастровіч Т.  Старший 

дільничний 

Неодруже

ний 

750  10500 11250 

Беранський 

А. 

Дільничний Неодружен

ий 

700  9100 9800 

Опона Й. Дільничний Одружений, 

дві дитини 

700 4900 9800 15400 
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Відомість зарплатні повітового відділення в місті Остріг 

Волинського воєводства за червень 1922 р. 

 

Прізвище 

поліцейсько

го 

Посада Сімейний 

стан 

Базов

а 

платн

я 

«Сімей

ний» 

додато

к 

«інфляці

йний» 

додаток 

 

Загальн

а сума  

платні 

С. Райшель Підкомісар Одружений, 

3 дітей 

840 5712 17136 23688 

А. Жигульськ

ий  

Аспірант Неодружени

й 

780 - 16973 17753 

М. Шрайбер Аспірант Неодружени

й 

780 - 16973 17753 

С. Сшарди Аспірант Одружений, 

одна дитина 

480 3264 10445 14189 

 

Складено за: Державний архів Рівненської області (Далі – ДАРО) – Ф. 

100. – Опс. 1. – Спр. 36. – Арк.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Е 
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Чисельність підрозділів польської державної поліції ІІ Речі 

Посполитої в 1921-1923 рр. 

Назва поліційного 

округу 

Кількість дільниць Кількість функціонерів 

поліції 

 Загалом На 

1000 

кв. км. 

На 

100000 

осіб 

Вищі чини Нижчі 

чини 

Головне 

командування 

- - - 48 21 

Варшавський  264 9 12 49 1878 

Лодзький 159 8 7 71 2811 

Кілецький 240 9 7 71 2627 

Люблінський 245 8 12 49 2087 

Білостоцький 188 6 14 46 2056 

місто Варшава 28 231 3 89 2605 

Краківський 292 17 15 68 2264 

Львівський 359 13 13 94 2951 

Тернопільський 212 13 15 55 1549 

Станіславський 186 10 14 49 1357 

Познанський 291 11 15 60 2119 

Поморський 228 14 24 36 1352 

Волинський 143 5 10 40 1644 

Поліський 185 4 21 39 1509 

Новогрудський 137 6 17 57 2632 

Віленський 181 6 18 57 2602 

 

Складено за: Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, 

1923. – S. 183. 

Додаток Ж 
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Звання державної поліції та їхні аналоги у польській армії у 1928-

1939 рр. 

 

Звання державної поліції Військові звання 

дільничний рядовий 

старший дільничний капрал 

підстаршина сержант 

старший підстаршина старший сержант 

аспірант підпоручик 

підкомісар поручик 

комісар капітан 

надкомісар майор 

підінспектор підполковник 

інспектор полковник 

надінспектор генерал бригади 

генеральний інспектор генерал дивізії 

 

Складено за: Kujawa W., Nowicki D., Rubajczyk A. Zawsze wierni. Dzięje 

policji państwowej na ziemi Słupeckiej w latach 1918-1939. – Słupca, 2013. – S. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З 
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Зарплатня та додатки неї польських поліцейських в 1930-их роках. 

Номер розряду Поліцейська 

посада 

Величина 

базової платні у 

польських 

злотих 

Величина 

службових 

додатків у 

польських 

злотих 

1 Генеральний 

інспектор  

1000 450 

2 надінспектор, 

інспектор 

700 350 

3 підінспектор 500 250 

4 надкомісар 430 215 

5 комісар 335 165 

6 підкомісар 270 135 

7 аспірант 240 120 

8 старший 

пшодовник 

200 65 

9 пшодовник 180 60 

10 старший 

постерунковий 

160 55 

11 постерунковий 150 40 

 

Складено за: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 

października 1933 r. o uposażeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej i 

Straży Granicznej // DzU 1933 nr 86 poz 666.; Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji 

Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i 

służbowych. // DzU 1933 nr 102 poz 783. 

Додаток И 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19330860666
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19330860666
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19330860666
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19330860666
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19331020783
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19331020783
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19331020783
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19331020783
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19331020783
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Чисельний склад Здолбунівського повітового управління державної 

поліції Волинського воєводства в 1933 р. 

Назва посади Кількість зайнятих осіб 

Комісар 1 

аспірант 1 

старший підстаршина 1 

підстаршина 2 

старший дільничний 7 

 

Складено за: ДАВО. – Ф. 1. – Опс. 1. – Спр. 2303. – Арк. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток К 
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Якісні та кількісні характеристики поліцейських дільниць 

Львівського повіту у 1934 р. 

Назва 

гміни, де 

розташовув

алась 

дільниця 

поліції 

Кіль-

кість 

полі-

цейськи

х на 

дільниці 

Площа, 

яку охо-

плювала 

дільниц

я в км² 

Насел

ення 

гміни 

Матеріальна 

шкода 

завдана  

мешканцям 

гміни 

злочинцями 

в 1934 р.  

у польських 

злотих 

Ціна 

конфісков

аного 

поліцією 

у 

злочинців 

майна у 

1934 р. 

у 

польськи

х злотих 

Кількіс

ть 

нерозк

ритих 

в 

1934 р. 

кримін

альних 

справ 

зареєст

ровани

х на 

дільни

ці 

Донерфельд 3 64 1378 3150 5000 2 

Винники 6 72 17350 8000 39000 65 

Волків 3 78 3213 2456 400 23 

Щирець 6 89 11300 15119 2358 36 

Дубляни  4 72 10300 15755 3875 53 

Рясна 

Руська 

3 28 5726 4247 2117 17 

Наварія  4 50 6030 1955 6065 25 

Сихів 3 46 4629 12621 10433 11 

Сокільники 3 84 6766 10245 4795 13 

Новий 

Яричів 

4 82 10400 8177 3440 13 
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Давидів 3 84 5892 2000 2752 11 

Зимна Вода 6 134 10000 3492 2632 55 

Пустомити 3 62 6630 5800 1131 36 

Складено за: ДАЛО. – Ф. 108. – Опс. 1. – Спр. 887. – Арк. 3-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Л 
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Кількість працюючих поліцейських на дільницях Костопільського 

повіту Волинського воєводства в серпні 1933 р. 

Назва гміни, де 

розташовувалась дільниця поліції 

Кіль-кість поліцейських на 

дільниці 

Березне 7 

Берестовиця 4 

Бистриця 5 

Деразна 5 

Студин 6 

Немовичі 4 

Підлужся 6 

Студин 6 

Деражне 5 

Степань 9 

Великі Студини 6 

Лудвіполь 8 

 

Складено за: ДАВО – Ф. 1. – Опс. 1. – Спр. 2302. – Арк. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток М 
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Порівняльна таблиця кількості поліцейських в Львівській 

поліційній окрузі в 1914 р. та 1922 р. 

Місце розташування 

поліцейських дільниць 

Кількість поліцейських, 

які працювали на 

дільниці в 1914 р. 

Кількість поліцейських, 

які працювали на 

дільниці в 1922 р. 

Богданівка 8 10 

Зимна Вода 4 4 

Кульпарків 4 3 

Рясна Польська 3 7 

Брюховичі 5 5 

Зашків 4 4 

Клепарів 5 6 

Знесіння 6 7 

Жидатичі 4 4 

Дубляни 4 4 

Новий Яричів 5 5 

Гаї 4 5 

Брюховичі 4 4 

Виники 5 6 

Козельники 5 5 

Давидів 4 5 

Волків 4 4 

Сокільники 5 7 

Наварія 4 4 

Загальна кількість 

поліцейських 

87 99 

 

Складено за: ДАЛО. – Ф. 108. – Опс. 1. – Спр. 823. – Арк. 2. 

Додаток Н 
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Кількість нижчих та вищих чинів поліції Польщі в 1923 р. та 1927 р. 

Назва 

воєводського 

управління 

поліції 

Кількість 

нижчих 

чинів поліції 

в 1923 р. 

Кількість 

вищих чинів 

поліції в 

1923 р. 

Кількість 

нижчих 

чинів поліції 

в 1927 р. 

Кількість 

вищих чинів 

поліції в 

1927 р. 

м. Варшава 1878 49 2781 88 

Варшавське 2605 89 1599 47 

Лодзьке 2811 71 2499 63 

Кельцьке 2627 74 2354 59 

Люблінське 2087 49 1746 50 

Білостоцьке 2056 46 1675 51 

Вільненське 2602 57 1997 58 

Новогрудське 1308 29 1365 38 

Поліське 1504 39 1437 42 

Волинське 1644 40 1748 36 

Познанське 1317 49 1681 56 

Поморське 1352 36 1126 39 

Сілезьке - - 2283 68 

Краківське 2264 68 1716 64 

Львівське 2954 94 2505 78 

Станіславське 1317 49 1337 45 

Тернопільське 1549 55 1338 41 

 

Складено за: Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, 

1923. – S. 183. / Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, 1927. – 

S. 505. 

 

Додаток П 
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Кількість мешканців держави на одного поліцейського в Другій 

Речі Посполитій та інших країнах в період від 1927 р. до 1938 р. 

Назва країни Кількість мешканців на одного 

поліцейського 

Чілі 271,3 

Турція 341,2 

Австрія 413,7 

Угорщина 420,34 

Німеччина 485,34 

Куба 574,3 

Італія 647,3 

Іспанія 655,8 

Колумбія 725,8 

США 833,6 

Греція  847,36 

Бельгія 867,4 

Данія 840,5 

Болгарія 987,5 

Польща 1180 

 

Складено за: Robaczewski A. Budźety ministerstwa spraw wewnętrznych w 

okresie od r. 1927/1928 do r. 1938. – Warszawa, 1938. – S. 100. 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Р 
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Кількісний склад польської поліції в Львівському, 

Станіславському та Тернопільському воєводстві станом на 1 вересня 

1939 р. 
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Офіцери 

загальної 

поліції 

56 3 1 1 - 17 26 25 1 1 1 

Офіцери 

слідчої  служби 

13 - - - - - 6 2 - - - 

Рядові загальної 

поліції 

2395 14 21 26 1 6 1314 1253 17 15 24 

Рядові слідчої 

служби 

240      97 98 - - - 

Загальне число 

поліцейських 

2704 17 22 27 1 23 1443 1378 18 16 25 

 

Складено за: Litwiński R. Skutki działań wojennych w 1939 r. dla policji w 

Małopolsce Wschodniej // Dzieje najnowsze. – Warszawa, 2007. – S. 93-94. 

 

Додаток С 
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 Список інформаторів дільниці в Дублянах станом на 27 січня 

1929 р. 

Прізвище та ім’я 

інформатора 

Назва 

організації, в 

якій працює 

інформатор 

Від кого 

таємний агент 

одержує дані 

Характеристика 

інформатора 

Сова М. Читальна 

«Просвіти» в 

Дублянах 

Від члена 

«Просвіти» 

Тушніцького В. 

 

Добровільний 

інформатор 

Васовець М. Товариство 

«Сокіл» в 

Дублянах 

Від члена 

товариства 

«Сокіл» Жешура 

В. 

Добровільний 

інформатор 

Зузялка Й. Читальна 

«Просвіти» в 

Гряді 

Від члена 

«Просвіти» Куха 

Й. 

Добровільний 

інформатор 

 

Складено за: ДАЛО. – Ф. 108. – Опс. 1. – Спр. 945. – Арк. 24. 
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Матеріально-технічне забезпечення підрозділів поліції Волинського 

воєводства в 1926 р. 

Місто 

перебування 

управління 

поліції к
о

н
і 

А
в

т
о
м

о
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о
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о
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К
у

л
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Воєводське 

управління 

поліції 

- 4 2 - 134 84 29 226 30 

Володимир 8 - - 3 147 96 4 34 3 

Горохів 11 - - 3 87 73 4 3 3 

Дубно 10 - - 4 168 130 7 10 3 

Здолбунів 15 - - 3 225 214 7 20 4 

Ковель 18 - - 2 207 208 6 37 2 

Костопіль 6 - - 2 140 112 4 8 4 

Крем’янець 19 - - 3 233 211 12 35 4 

Луцьк 20 - - 2 208 183 4 4 2 

Любомиль 6 - - 3 81 65 - 2 1 

Рівне 22 - - 5 273 143 8 732 4 

 

Складено за: ДАВО. – Ф. 1. – Опс. 1. – Спр. 930. – Арк. 27. 
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Забезпечення повітових управлінь поліції Волинського воєводства в 

1929 р. засобами для проведення дактилоскопічних досліджень 

Місто 

перебування 

повітового 

управління 

поліції 

Перелік технічних засобів для проведення 

дактилоскопічного аналізу 

Володимир 14 тюбиків дактилоскопічної фарби, 1 пензлик, 100 г. 

універсального порошку, 10 штук чорної фольги, пів 

аркуша білої фольги, 2 великі валики, 6 малих валики 

Ковель 8 тюбиків дактилоскопічної фарби, 1 пензлик, 100 г. 

універсального порошку, 10 штук чорної фольги, пів 

аркуша білої фольги, 2 великі валики, 4 штук малих 

валиків 

Горохів 3 тюбиків дактилоскопічної фарби, 1 пензлик, 100 г. 

універсального порошку, 10 штук чорної фольги, пів 

аркуша білої фольги, 2 великі валики, 2 малі валики 

Луцьк 4 тюбиків дактилоскопічної фарби, 1 пензлик, 100 г. 

універсального порошку, 10 штук чорної фольги, пів 

аркуша білої фольги, 2 великі валики, 4 малі валики 

Дубно 7 тюбиків дактилоскопічної фарби, 1 пензлик, 100 г. 

універсального порошку, 10 штук чорної фольги, пів 

аркуша білої фольги, 2 великі валики, 6 штук малих 

валиків 

Крем’янець 7 тюбиків дактилоскопічної фарби, 1 пензлик, 100 г. 

універсального порошку, 10 штук чорної фольги, пів 

аркуша білої фольги, 2 великі валики, 4 штук малих 

валиків 
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Костопіль 10 тюбиків дактилоскопічної фарби, 1 пензлик, 100 г. 

універсального порошку, 10 штук чорної фольги, пів 

аркуша білої фольги, 1 великі валики, 1 штук малих 

валиків 

Здолбунів 7 тюбиків дактилоскопічної фарби, 1 пензлик, 100 г. 

універсального порошку, 10 штук чорної фольги, пів 

аркуша білої фольги, 2 великі валики, 6 штук малих 

валиків 

Рівне 7 тюбиків дактилоскопічної фарби, 1 пензлик, 100 г. 

універсального порошку, 10 штук чорної фольги, пів 

аркуша білої фольги, 2 великі валики, 2 штук малих 

валиків 

 

Складено за: ДАВО. – Ф. 1. – Опс. 1. – Спр. 533. – Арк. 3-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток У.2 
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Число дактилоскопічних пунктів у Волинському воєводстві у 1929 р. 

Місто перебування 

повітового управління поліції 

Перелік технічних засобів 

для проведення дактилоскопічного 

аналізу 

Володимир 16 

Ковель 9 

Горохів 8 

Луцьк 12 

Дубно 12 

Крем’янець 9 

Костопіль 11 

Здолбунів 8 

Рівне 13 

 

Складено за: ДАВО. – Ф. 1. – Опс. 1. – Спр. 533. – Арк. 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ф 
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Кількісний склад нижчих чинів відділу IV-Д 1922 р. по воєводствах 

Назва 

окружного 

управління 

поліції 

Кількість  

старших 

пшодовникі

в 

 Кількість  

пшодовникі

в 

Кількість  

старших 

дільнични

х 

Кількість  

дільнични

х 

Загало

м 

Варшавське  3 5 6 6 20 

Лодзьке 9 17 12 12 50 

Кілецьке 9 19 15 10 53 

Люблінське 6 9 8 7 30 

Білостоцьке 8 13 12 12 45 

місто 

Варшава 

15 25 35 60 135 

Краківське 8 12 11 7 38 

Львівське 9 15 16 9 43 

Тернопільське 6 8 11 9 34 

Станіславське 5 7 10 9 31 

Познанське 8 16 15 11 50 

Поморське 7 9 9 7 32 

Волинське 10 16 19 10 55 

Поліське 8 13 13 8 42 

Новогрудське 9 16 18 11 54 

 

Складено за: ДАВО. – Ф. 1. – Опс. 2. – Спр. 139. – Арк. 9. 

 

 

 

 

 

 

Додаток Х 
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Фінансове забезпечення воєводських експозитур в грудні 1921 р. 

Назва окружного управління поліції Кількість  

грошей  асигнованих 

державою 

(в польських марках) 

Варшавське  300000 

Лодзьке 600000 

Кілецьке 600000 

Люблінське 300000 

Білостоцьке 300000 

місто Варшава 1000000 

Краківське 400000 

Львівське 500000 

Тернопільське 500000 

Станіславське 400000 

Познанське 300000 

Поморське 300000 

Волинське 800000 

Поліське 300000 

Новогрудське 500000 

 

Складено за: ДАВО. – Ф. 1. – Опс. 2. – Спр. 139. – Арк. 23. 

 

 

 

 

 

Додаток Ц 
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Місячний план витрат на інформаторів львівської експозитури 

таємної поліції в 1925 р. 

Назва організації в 

якій працював 

конфідент 

Необхідна кількість 

конфідентів в 

організації 

Винагорода 

конфідента в 

польських злотих 

КПЗУ 2 250 

Союз комуністичної 

молоді західної України 

2 150 

Українські політичні 

партії 

1 200 

Українські таємні 

політичні організації 

2 300 

 

Єврейські національні 

організації  

1 200 

Профспілкові 

організації 

1 300 

Іноземці 1 300 

 

Складено за: ДАЛО. – Ф. 1. – Опс.58. – Спр. 542. – Арк. 21-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ч 
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Дані, щодо репресій польської поліції щодо українського населення 

у Львівському воєводстві у вересні 1930 р. 

 

Назва повіту Кількість 

арештованих 

Кількість 

кримінальних 

прав переданих 

до суду 

Кількість 

звільнених 

Бібрка 36 34 2 

Львів (місто) 127 44 83 

Дрогобич 35 33 2 

Городок 23 20 3 

Яворів 8 8 0 

Львів (повіт) 29 29 0 

Перемишль 29 13 16 

Рава Руська 4 4 0 

Сокаль 14 14 0 

Разом  305 199 106 

Складено за: ДАЛО. – Ф. 121. – Опс. 3. – Спр. 600. – Арк. 52.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 

 

Додаток Ш 

 

Список конфідентів у с. Давидові станом на 21 січня 1935 р. 

Прізвище 

інформатора 

Релігійна 

приналеж

ність 

Вік у 

роках 

Місцевість, 

де проживав 

інформатор 

Професія Характер 

співпраці 

К. Хіровський римо-

католик 

50  Давидів фельдшер добровіль

ний 

Ф Каженьовсь

кий 

римо-

католик 

32  Давидів шинкар добровіль

ний 

П. Шеремет римо-

католик 

35  Давидів урядовець 

каси  

хворих 

добровіль

ний 

Я. 

 Беухарький 

римо-

католик 

50  Давидів працівник 

гміни 

добровіль

ний 

Х. Глудовна римо-

католик 

37  Черепін вчителька добровіль

ний 

Я. Фендьо греко-

католик 

51  Журавка війт добровіль

ний 

Й. Куровький римо-

католик 

48 Кротошин війт добровіль

ний 

Й. 

Перечковськи

й 

римо-

католик 

35 Кротошин працівник 

гміни 

добровіль

ний 

С. Беровець римо-

католик 

53 Гончари війт добровіль

ний 

Складено за: ДАЛО. – Ф. 108. – Опс. 1. – Спр. 932. – Арк. 87.  
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Додаток Щ 

 

Звіт постерунків поліції Львівського повіту про наявність 

інформаторів станом на 15 січня 1934 р. 

Місце 

розташування 

комісаріату 

Кількість 

постійних 

інформаторів 

Кількість 

тимчасових 

інформаторів 

Про, яку 

українську 

організацію 

надавали 

інформацію 

конфіденти 

Черкаси 3 2 ОУН 

Винники 2 12 ОУН 

Пустомити 5 17 ОУН 

Новий Яричів 8 2 ОУН 

Донерфельд 6 2 ОУН 

Гаї 6 0 ОУН 

Наварія 2 4 ОУН 

 

Складено за: ДАЛО. – Ф. 108. – Опс. 1. – Спр. 932. – Арк. 69-79. 
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Додаток Ю 

 

План розташування та діяльності таємних агентів поліції під час 

святкування Зелених свят східного обряду в 1932 р. у м. Львові. 

Дата та час 

проведення 

поліційної 

«обсервації» 

Місце 

проведення 

«обсервації» 

Подія чи місце, 

за якими 

стежила поліція 

Кількість 

таємних  агентів 

залучених до 

проведення 

«обсервації» 

18.06.1932 р.   з  

18.00. год. до 

23.00 год 

Янівське 

кладовище 

Поховання 

О. Бесараб та 

воїнів УГА, з 

метою 

недопущення 

покладання до 

них вінків 

 

 

2 

18.06.1932 р. з 

18.00 год. до 

23.00 год. 

Личаківське 

кладовище 

Поховання члена 

УВО 

Я. Любовича та 

воїнів УГА, з 

метою 

недопущення 

покладання до 

них вінків 

 

 

2 

19.06.1932 р. з 

6.00 год. до 

23.00 год. 

Янівське 

кладовище 

Стеження за 

українськими 

процесіями 

 

2 

19.06.1932 р. з 

6.00 год. до 

Личаківське 

кладовище 

Стеження за 

українськими 

 

2 
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23.00 год. процесіями 

19.06.1932 р. з 

13.00 год. до 

16.00 год. 

Церква Святого 

Юра 

богослужіння 3 

19.06.1932 р. з 

13.00 год. до 

16.00 год. 

Церква 

Преображення  

богослужіння 2 

19.06.1932 р. з 

13.00 год. до 

16.00 год. 

Волоська церква богослужіння 1 

19.06.1932 р. з 

13.00 год. до 

16.00 год. 

Церква Святого 

Миколая 

богослужіння 1 

19.06.1932 р. з 

13.00 год. до 

16.00 год. 

Церква Василян богослужіння 1 

19.06.1932 р. з 

13.00 год. до 

16.00 год. 

Церква Святого 

Петра і Павла 

богослужіння 1 

19.06.1932 р. з 

13.00 год. до 

16.00 год. 

Церква Святого 

Духа на вул. 

Коперніка 

богослужіння 1 

19.06.1932 р. з 

13.00 год. до 

16.00 год. 

Церква 

Базильянок  

богослужіння 1 

19.06.1932 р. з 

12.00 год. до 

16.00 год. 

Площа Святого 

Духа  

Зібрання 

колишніх вояків 

УГА 

2 

 

Складено за: ДАЛО. – Ф. 121. – Опс. 1. – Спр. 411. – Арк. 52. 
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Додаток Я 

 

Кількість арештованих членів ОУН в листопаді 1938 р. у 

Волинському воєводстві 

Назва повіту Кількість затриманих Кількість переданих 

кримінальних справ до 

суду 

Луцький 180 167 

Горохівський 72 49 

Володимирський 8 8 

Дубненський 37 30 

Горохівський 24 18 

 

Складено за: ДАВО. – Ф. 1. – Опс. 1. – Спр. 7229. – Арк. 248. 

 


