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АНОТАЦІЯ 

 

 Петрішак І.В. Адміністративно-правовий механізм державного 

захисту суддів та працівників правоохоронних органів. . – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-

правового механізму державного захисту суддів і працівників 

правоохоронних органів. 

Розкрито стан та напрями розвитку наукової думки щодо 

адміністративно-правового механізму державного захисту суддів і 

працівників правоохоронних органів. Окреслено підходи до визначення 

сутності адміністративно-правового механізму державного захисту суддів та 

працівників правоохоронних органів шляхом його детермінування крізь 

призму різних правових категорій. 

Охарактеризовано правову основу механізму державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів. Обґрунтовано існування у 

правовій доктрині окремого інституту – механізму державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів, який є системою відносно 

відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, що 

врегульовують порядок реалізації державного захисту, правовий статус 

суб’єктів, які беруть участь у відносинах у сфері державного захисту. 

Виокремлено групи суб’єктів, що мають право на забезпечення 

державного захисту, до яких віднесено: 1) суддів Конституційного Суду 

України, суддів та працівників апаратів судів; 2) працівників правоохоронних 

органів; 3) суб’єктів, які за певних умов мають право на отримання 
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державного захисту; 4) близьких родичів осіб, які відповідають ознакам 

суб’єктів, яких віднесено до 1–3 груп. 

Визначено адміністративно-правовий механізм державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів як спосіб погодженого впливу 

суб’єктів управління на суспільні відносини, що пов’язані зі створенням 

надійних умов для функціонування суддів і правоохоронних органів та 

гарантування їх охорони від небезпеки. Акцентовано увагу, що погоджений 

вплив реалізується за допомогою сукупності правових, фінансових, 

організаційних, інформаційних і соціальних спеціальних заходів, які 

здійснюються органами державної влади. 

Вказано, що інституційна система органів управління, які забезпечують 

державний захист працівників суду та правоохоронних органів, є широким 

поняттям і включає такі інститути: а) суб’єктів публічної адміністрації, що 

визначають основні напрями державної політики у сфері державного захисту, 

забезпечують розроблення та прийняття законів, розподіляють функції між 

органами виконавчої влади, координують їх діяльність, здійснюють і 

забезпечують ефективну реалізацію державної політики; б) суб’єктів, які 

приймають рішення про застосування заходів безпеки; в) суб’єктів, які 

здійснюють заходи забезпечення безпеки; г) суб’єктів, що здійснюють 

контроль за виконанням законодавства про захист працівників суду та 

правоохоронних органів і їхніх близьких родичів. 

Доведено, що інституційна система органів управління, які забезпечують 

державний захист працівників суду та правоохоронних органів, підлягає 

докорінному перегляду, для чого необхідне утворення окремого органу з 

наданням йому функцій державного захисту суддів, працівників 

правоохоронних органів, політичних діячів та інших категорій осіб, які 

можуть піддаватися ризику у зв’язку з професійною діяльністю, а також їхніх 

близьких родичів. 

Розкрито поняття й види заходів державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів. Обґрунтовано, що заходами державного захисту є: 
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1) право застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї з 

метою забезпечення виконання правомірних наказів та усних вимог, що 

добровільно не виконуються, для захисту особистої безпеки, безпеки 

близьких родичів, а також безпеки житла й майна; 2) надання допомоги у 

виконанні покладених на працівників суду та правоохоронних органів 

обов’язків, а в разі необхідності – для особистого захисту, охорони житла і 

майна з боку відповідних правоохоронних та інших державних органів; 

3) здійснення спеціальних заходів забезпечення безпеки; 4) надання 

матеріальної компенсації в разі загибелі працівника, каліцтва або іншого 

ушкодження здоров’я, знищення чи пошкодження його житла та майна у 

зв’язку з виконанням службових обов’язків. 

Зазначено, що до спеціальних заходів забезпечення безпеки належать: 

особиста охорона, охорона житла й майна; видача зброї та засобів 

індивідуального захисту, сповіщення про небезпеку; встановлення телефону 

за місцем проживання; використання технічних засобів контролю і 

прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне 

спостереження; тимчасове розміщення в місцях, що забезпечують безпеку; 

забезпечення конфіденційності даних про об’єкти захисту; переведення на 

іншу роботу, направлення на навчання, зміна документів, зміна зовнішності, 

переселення в інше місце проживання. 

Визначено, що право на державний захист працівників суду та 

правоохоронних органів можна розглядати в широкому й вузькому значенні. 

З позиції широкого підходу воно виражене в таких правомочностях, як право 

на медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування, право на 

обов’язкове державне страхування життя і здоров’я, право на пенсійне 

забезпечення, право на застосування заходів державного захисту (безпеки). 

Вузький підхід до трактування державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів засновано на положеннях Закону України «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів». 
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В дисертації акцентовано увагу на вузькому підходові до визначення 

сутності права на державний захист працівників правоохоронних органів та 

суду та його адміністративно-правового забезпечення.  

Охарактеризовано обсяг правомочностей і зобов’язань суб’єктів 

адміністративно-правового механізму. Обґрунтовано, що права працівників 

суду та правоохоронних органів як елемент їх правового статусу – це 

гарантована законом міра можливої або дозволеної поведінки особи, яка 

встановлюється для задоволення її інтересів і забезпечується державою. 

Визначено, що правомочності суб’єктів адміністративно-правового 

механізму державного захисту залежно від їх носія можна класифікувати на 

групи, а саме: 1) правомочності суб’єкта, який приймає рішення про 

застосування заходів безпеки; 2) правомочності суб’єктів, які забезпечують 

безпеку; 3) правомочності суб’єктів, узятих під захист; 4) правомочності 

суб’єктів, які здійснюють контроль за виконанням законодавства про захист 

працівників суду та правоохоронних органів. 

Зазначено, що зобов’язання суб’єктів адміністративно-правового 

механізму державного захисту є сукупністю обов’язків, визначених актами 

законодавства, положеннями, посадовими інструкціями, якими наділені 

суб’єкти адміністративно-правового механізму державного захисту. 

Акцентовано увагу, що зобов’язання суб’єктів адміністративно-правового 

механізму державного захисту можна класифікувати на п’ять груп, а саме: 

1) зобов’язання суб’єкта, який приймає рішення про застосування заходів 

безпеки; 2) зобов’язання суб’єкта, який забезпечує безпеку; 3) зобов’язання 

суб’єктів, узятих під захист; 4) зобов’язання суб’єкта, який здійснює 

контроль за виконанням законодавства про захист працівників суду та 

правоохоронних органів; 5) зобов’язання відповідних органів, підприємств, 

установ, організацій та їх посадових осіб. 

Визначено, що порядок реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту включає такі етапи: 1) одержання заяви (повідомлення) 

про загрозу безпеці; 2) перевірку заяви (повідомлення); 3) прийняття рішення 
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про застосування заходів безпеки (у формі винесення вмотивованої 

постанови із зазначенням конкретних заходів щодо забезпечення безпеки та 

строків їх здійснення) або про відмову в застосуванні заходів безпеки; 

4) письмове повідомлення заявника; 5) виконання рішення про застосування 

заходів безпеки; 6) скасування спеціальних заходів забезпечення безпеки; 

7) здійснення контролю. 

Доведено існування факультативних етапів порядку реалізації 

адміністративно-правового механізму державного захисту, зокрема: 1) етап 

одержання згоди особи, яка береться під захист (у разі, якщо заходи безпеки 

застосовуються не на прохання самої особи, яка береться під захист); 2) етап 

оскарження зацікавленою особою постанови до суду або до відповідного 

вищого органу, що забезпечує безпеку; 3) етап розгляду скарги на постанову; 

4) етап повідомлення про результати розгляду скарги. 

Визначено, що систему принципів реалізації адміністративно-правового 

механізму державного захисту становлять такі принципи: 1) гарантування й 

забезпечення державою прав на державний захист; 2) правова забезпеченість; 

3) комплексний підхід до вирішення завдань державного захисту; 

4) пріоритетність завдань, спрямованих на захист життя і здоров’я 

працівників суду та правоохоронних органів, їхніх близьких родичів; 

5) зменшення ризиків виникнення загроз; 6) необхідна достатність і 

максимально можливе використання наявних сил та засобів захисту; 

7) гласність, прозорість, вільне отримання й поширення публічної інформації 

про стан державного захисту; 8) відповідальність за дотримання вимог 

законодавства з питань державного захисту; 9) принцип координації та 

взаємодії з державними органами 

Розкрито організаційно-правові засади здійснення контролю за 

виконанням законодавства про державний захист працівників суду та 

правоохоронних органів, а також підстави й види відповідальності у сфері 

правовідносин щодо реалізації адміністративно-правого механізму 

державного захисту. 
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Встановлено, що компетенцією щодо здійснення контролю за 

забезпеченням захисту працівників суду та правоохоронних органів і їхніх 

близьких родичів наділені в межах відповідного судового органу чи 

відомства голова суду, голова Служби судової охорони, міністр оборони 

України, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої 

розвідки України, Генеральний прокурор України, голова Конституційного 

Суду України, голова Національної поліції України, голова Державної 

прикордонної служби України, керівник розвідувального органу 

Міністерства оборони України, керівник органу військового управління Сил 

спеціальних операцій Збройних Сил України. 

Вказано на те, що за порушення у сфері правовідносин щодо державного 

захисту працівників суду та правоохоронних органів чинним законодавством 

передбачена дисциплінарна, майнова та кримінальна відповідальність.  

Зазначено, що організаційно-правові засади відповідальності суб’єктів 

державного захисту можна розглядати як сукупність правових підстав 

притягнення до відповідальності та фактичну організацію заходів, пов’язаних 

із відшкодуванням майнової шкоди (збитків). 

Встановлено, що у сфері правовідносин щодо реалізації адміністративно-

правового механізму державного захисту передбачено відповідальность: 1) за 

неприйняття рішення (зокрема, про вжиття заходів забезпечення безпеки); 

2) за порушення строків прийняття рішень; 3) за прийняття не досить 

обґрунтованого рішення (зокрема, про вжиття заходів забезпечення безпеки, 

скасування заходів забезпечення безпеки тощо); 4) за невжиття відповідних 

заходів безпеки стосовно працівників суду та правоохоронних органів і їхніх 

близьких родичів відповідними посадовими особами; 5) за розголошення 

відомостей про заходи безпеки; 6) за невиконання чи неналежне виконання 

особою, узятою під захист, законних вимог органу, який здійснює заходи 

захисту; 7) за продаж, заставу або передачу іншим особам майна, наданого в 

особисте користування особі, узятій під захист, для забезпечення її безпеки, а 

також за втрату чи пошкодження цього майна. Обґрунтовано пропозиції 



8 

щодо вдосконалення адміністративно-правового механізму державного 

захисту суддів і працівників правоохоронних органів за нормативно-

правовим, організаційним, кадровим та інформаційно-технологічним 

напрямами. 

Ключові слова: адміністративно-правовий механізм, близькі родичі, 

державний захист, правоохоронний орган, спеціальні заходи забезпечення 

безпеки, суддя. 

 

 

SUMMARY 

 

Petrishak I.V. Administrative and legal mechanism of the state protection of 

judges and law enforcement officers. – Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

Dissertation for a Candidate Degree in Law in specialty 12.00.07– 

administrative law and process; financial law; information law. – Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to a comprehensive study of the administrative and 

legal mechanism of state protection of judges and law enforcement officers. 

The state and directions of the development of a scientific thought concerning 

the administrative and legal mechanism of state protection of judges and law 

enforcement officers are covered. Approaches to clarifying the essence of the 

administrative and legal mechanism of state protection of judges and law 

enforcement officers by determining it through the prism of different legal 

categories are outlined.  

The legal basis of the mechanism of state protection of the staff of court and 

law enforcement agencies is described. The availability of an individual institution 

in the legal doctrine – the mechanism of state protection of employees of court and 

law enforcement agencies, which is a system of relatively separate from other and 

interconnected legal norms governing the order of implementation of state 
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protection, the legal status of entities participating in relations in the area of state 

protection. 

There are groups of subjects which have the right to provide state protection, as 

follows: 1) judges of the Constitutional Court of Ukraine, judges and court staff; 2) 

law enforcement officers; 3) entities which have the right to receive state 

protection in certain circumstances; 4) close relatives of persons who meet the 

characteristics of the subjects, which are classified into 1–3 groups. 

It is defined administrative and legal mechanism of the state protection of 

employees of court and law enforcement agencies as a way of an agreed influence 

of management entities on the social relations related to the arrangement of secure 

conditions for the functioning of judges and law enforcement employees and 

guaranteeing their protection. The research emphasizes the agreed influence is 

implemented through a set of legal, financial, organizational and social special 

measures, which are executed by state authorities. 

It is determined that the institutional system of governing bodies that provide 

state protection of court and law enforcement officers is a broad concept and 

includes such institutions as: a) public administration entities that determine the 

main directions of state policy in the area of state protection, ensure the 

development and adoption of laws, distribute the functions between executive 

bodies, coordinate their activities, implement and guarantee the effective 

realization of public policy; b) entities that make decisions on the application of 

security measures; c) entities that implement security measures; d) entities that 

monitor the implementation of legislation on the protection of court and law 

enforcement officers and their close relatives. 

It is proved the institutional system of government agencies, which maintain 

the state protection of court and law enforcement officers, is subject to a complete 

reconsideration. It needs establishing an individual body entitled to protect judges, 

political figures and other categories of persons who can be under risk due to the 

professional activities, as well as their close relatives. 
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The concepts and types of measures of state protection of court and law 

enforcement officers are defined. It is substantiated that the measures of state 

protection are as follows: 1) the right to apply measures of physical influence, 

special means and weapons – in order to ensure the implementation of lawful 

orders and verbal instructions that are not voluntarily fulfilled – to protect personal 

safety, the safety of close relatives, as well as the safety of housing and property; 

2) providing assistance in the performance of duties imposed on court and law 

enforcement officers, and if necessary – for personal protection, protection of 

housing and property by the relevant law enforcement and other government 

agencies; 3) implementation of special security measures; 4) provision of material 

consideration in case of death of an employee, injury or other damage to health, 

destruction or damage to his home and property due to the performance of official 

duties. 

It is stated that special safety measures involve: close-in security, protection of 

housing and property; issuance of weapons and personal protective equipment, 

danger alert; installing wire at the place of residence; use of technical means of 

control and eavesdropping on telephone and other conversations, visual 

observation; temporary accommodation in places that provide security; 

information sensitivity on objects of protection; transfer to another job, assignment 

to study, change of documents, appearance modification, relocation to another 

place of residence. 

The author determines the right to state protection of court and law 

enforcement officers can be regarded generally and properly. From the perspective 

of a broadside approach, it is expressed in such competences as the right to medical 

care and health resort treatment, the right to compulsory state life and health 

insurance, the right to a pension, the right to apply state protection (security) 

measures. A restricted approach to interpreting the state protection of court and law 

enforcement officers relies on the provisions of the Law of Ukraine “On State 

Protection of Court and Law Enforcement Officers”.  
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The thesis focuses on the restricted approach to the definition of the right to 

state protection of law enforcement and court officers and its administrative law 

support. 

A scope of competences and obligations of entities of administrative law 

mechanism is characterized. It is justified the rights of court and law enforcement 

officers, as an element of their legal status, are a statutory measure of a possible or 

permitted behavior of a person, which is established for satisfaction of his/her 

interests and guaranteed by the state. 

It is found that competences of the entities of administrative law mechanism of 

the state protection can be classified in the following groups, given their carrier: 1) 

the competences of the entity who decides on the application of security measures; 

2) the competences of entities that ensure security; 3) the competences of the 

subjects under protection; 4) the competences of entities that exercise monitoring 

of compliance with the legislation on the protection of court employees and law 

enforcement agencies. 

The paper specifies the obligations of the subjects of administrative law 

mechanism of the state protection encompasses a set of obligations prescribed by 

the legislative acts, provisions, service instructions granted to the subjects of the 

administrative protection mechanism.  

It is stressed the obligations of the subjects of the administrative state 

mechanism can be classified into five groups: 1) the obligations of the entity who 

decides on the application of security measures; 2) the obligations of the entity that 

ensures security; 3) the obligations of the subjects under protection; 4) the 

obligations of entities that exercise monitoring of compliance with the legislation 

on the protection of court employees and law enforcement agencies; 5) the 

obligations of the relevant bodies, enterprises, establishments, organizations and 

their officials. 

It is determined that the procedure for implementing the administrative 

mechanism of state protection consists of such stages as: 1) receipt of a warning 

(notice) about a security threat; 2) verification of the warning (notice); 3) decision-
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making on the application of security measures (in the form of a reasoned decision 

indicating specific security measures and deadlines for their implementation) or 

refusal to apply security measures; 4) written notification of the applicant; 

5) execution of the decision on the use of security measures; 6) abolition of special 

security measures; 7) monitoring. 

It is proved the availability of the optional stages of the procedure for 

implementing the administrative mechanism of the state protection, in particular: 

1) the stage of seeking the consent of a person under protection (if security 

measures are not applied at the request of the person being taken under protection); 

2) the stage of appealing of the decision of the court or of the relevant higher body 

that ensures security by the interested person; 3) the stage of consideration of the 

complaint against the decision; 4) the stage of notification of the results of 

processing the complaint. 

The thesis stipulates the system of principles of the realization of the 

administrative mechanism of state protection consists of the following principles: 

1) guaranteeing and ensuring the rights to state protection by the state; 2) legal 

security; 3) a comprehensive approach to solving the problems of state protection; 

4) priority of tasks aimed at protecting the life and health of court and law 

enforcement officers and their close relatives; 5) reduction of risks of threats; 

6) the necessary sufficiency and the maximum possible use of available security 

forces and means; 7) publicity, transparency, free receipt and dissemination of 

public information on the status of state protection; 8) responsibility for 

compliance with the requirements of the legislation on state protection; 9) the 

principle of coordination and interaction with government agencies. 

The organizational legal fundamentals of the monitoring of compliance with 

the law on state protection of court and law enforcement officers and the grounds 

and types of responsibility in the area of relations in terms of the implementation 

of the administrative law mechanism of state protection.  

It is established that under the framework of the relevant court or institution, 

the following officials are entitled to control the protection of court and law 
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enforcement staff and their close relatives: Head of the Court, Head of the Judicial 

Protection Service, Minister of Defense of Ukraine, Head of the Security Service 

of Ukraine, Head of the Foreign Intelligence Service of Ukraine, Prosecutor 

General of Ukraine, Head of the Constitutional Court of Ukraine, Head of the 

National Police of Ukraine, Head of the State Border Guard Service of Ukraine, 

Head of the Intelligence Body of the Ministry of Defense of Ukraine, Head of 

Military Administration Body of the Special Operations Forces of the Armed 

Forces of Ukraine. 

It is highlighted that the current legislation provides for disciplinary, property 

and criminal liability for violations in the area of legal relations related to the state 

protection of court and law enforcement employees. 

The thesis marks the organizational-legal fundamentals of the responsibility of 

the entities of state protection can be considered as a set of legal grounds for 

prosecution and actual organization of measures related to compensation for 

property damage (losses).  

It is established the area of legal relations in the context of the implementation 

of legal mechanism of state protection stipulates liability for: 1) a failure to make a 

decision (in particular, on taking security measures); 2) violation of decision-

making deadlines; 3) making unjustified decision (in particular, on taking security 

measures, cancellation of security measures, etc.); 4) failure to take appropriate 

security measures against court and law enforcement officers and their close 

relatives by the relevant officials; 5) disclosure of information on security 

measures; 6) non-fulfillment or improper fulfillment of the legal requirements of 

the body carrying out protection measures by a person under protection; 7) the 

sale, pledge or transfer to other persons of property provided for personal use to a 

person under protection to ensure his safety, as well as for the loss or damage of 

this property. Proposals for improving the administrative legal mechanism of state 

protection of judges and law enforcement officers in terms of the regulatory, 

organizational, personnel and information technology areas are substantiated.  
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Key words: administrative-legal mechanism, close relatives, state protection, 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Упровадження реформ і змін у системі правосуддя 

та правоохоронній сфері, як правило, спрямовується на викорінення корупції, 

підвищення іміджу органів і довіри населення, адаптацію до міжнародних 

договорів. Водночас питанню соціально-правового державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів приділяється мало уваги. 

Сфера державного захисту працівників суду та правоохоронних органів 

уже багато років не зазнавала необхідних змін як на законодавчому, так і на 

організаційному рівнях. Спеціальний Закон України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» прийнятий ще в 1993 р. Із цього 

моменту законодавцем близько 30 разів вносилися доповнення до 

зазначеного акта, які здебільшого не мали наслідком настання суттєвих змін. 

Окрім цього, про необхідність удосконалення адміністративно-

правового механізму державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів свідчить негативна статистика щодо збільшення 

кількості випадків посягань і нападів на суддів, працівників правоохоронних 

органів, здійснення незаконного впливу на членів їхніх сімей. Як наслідок, 

робота в судових, правоохоронних та інших органах втрачає свій престиж і 

статус. 

На перший погляд положення Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» містять дієвий механізм захисту, 

який проявляється в можливостях особистої охорони осіб, узятих під захист; 

збереження їхнього майна; видачі зброї і засобів індивідуального захисту та 

сповіщення про небезпеку; використання технічних засобів контролю і 

прослуховування телефонних та інших переговорів; зміни документів, навіть 

зміни зовнішності, персональних і біометричних даних, переселення в інше 

місце проживання тощо. З іншого боку, зазначені норми не повною мірою 

адаптовані під вимоги сьогодення. 
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Чимало питань здійснення адміністративно-правового механізму 

державного захисту працівників правоохоронних органів та суду 

залишаються дискусійними. Так, з одного боку, у Законі України «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів» визначено 

перелік правоохоронних органів на підставі наявності в них такої 

детермінуючої ознаки, як здійснення правозастосовної чи правоохоронної 

функції, а з іншого – положення цього закону поширюються на органи, які 

взагалі не можна віднести ні до судових, ні до правоохоронних. Окрім цього, 

назва закону не містить посилань на «близьких осіб» працівників суду та 

правоохоронних органів, які є суб’єктами державного захисту. 

Усталений адміністративно-правовий механізм державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів у більшості випадків передбачає 

прийняття рішення, забезпечення захисту та здійснення контролю одним і 

тим же суб’єктом. Окрім цього, нині відсутній єдиний підхід до виконання 

функцій державного захисту. Більшість норм законодавства у сфері 

державного захисту мають декларативний характер. Унаслідок неоднакового 

застосування законодавства щодо підстав і процедури ініціювання 

здійснення державного захисту та суб’єктів, які мають право на державний 

захист, вказана діяльність є малоефективною й часто порушує права та 

інтереси працівників суду і правоохоронних органів. 

Таким чином, зазначене зумовлює необхідність узагальнення 

теоретичних і практичних проблем реалізації адміністративно-правового 

механізму державного захисту суддів та працівників правоохоронних органів 

із метою формування нового концептуального підходу до функціональної 

природи, ефективності діяльності суб’єктів у напрямі створення безпечних 

умов роботи для посадовців і членів їхніх сімей, а також вирішення 

колізійних питань правозастосовної практики. 

Науково-теоретичною основою дослідження стали праці таких 

провідних учених у галузі теорії держави й права, адміністративного, 

конституційного та кримінального права, як В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, 
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О.І. Безпалова, М.Н. Берідзе, І.В. Бойко, І.В. Болокан, О.Г. Бондар, 

Ю.П. Битяк, Б.Г. Васильчук, М.Ю. Віхляєв, Ш.Н. Гаджиєва, 

І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, В.В. Доненко, О.Ю. Дубинський, 

О.С. Золотніков, Д.В. Кандуєв, С.В. Ківалов, Л.П. Коваленко, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, І.М. Кравченко, О.В. Кузьменко, 

Є.В. Курінний, С.М. Кушнір, С.Г. Левченко, В.А. Ліпкан, Д.В. Лученко, 

П.С. Лютіков, Р.С. Мельник, О.М. Мінаєва, M.П. Орзіх, Ю.В. Пирожкова, 

Є.М. Потапчук, Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко, О.С. Самойленко, 

О.Ф. Скакун, І.О. Сквірський, С.Г. Стеценко, В.О. Торічний, І.О. Хайдарова, 

Т.Б. Шира та інші. 

Водночас значна кількість проблемних питань у визначенні гарантій 

державного захисту працівників суду і правоохоронних органів та їхніх 

близьких осіб у Конституції України та інших нормативно-правових актах 

залишаються невирішеними. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Тематика дисертації відповідає Перспективним напрямам 

дисертаційних досліджень на здобуття ступенів кандидата та доктора наук з 

юридичних спеціальностей, затвердженим рішенням Президії Національної 

академії правових наук України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. Дисертаційне 

дослідження виконане в межах комплексних наукових проєктів кафедри 

адміністративного та господарського права Запорізького національного 

університету «Основні напрямки удосконалення законодавства України в 

умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 

0115U00710) та «Дослідження проблем теорії адміністративного права в 

умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних 

джерел визначити сутність та особливості адміністративно-правового 

механізму державного захисту працівників суду і правоохоронних органів. 
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Для досягнення вказаної мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні завдання: 

висвітлити стан і напрями розвитку наукової думки щодо 

адміністративно-правового механізму державного захисту працівників суду 

та правоохоронних органів; 

визначити правову основу адміністративно-правового механізму 

державного захисту працівників суду та працівників правоохоронних 

органів; 

охарактеризувати суб’єктів, які мають право на отримання державного 

захисту; 

розкрити інституційну систему органів управління, які забезпечують 

державний захист працівників суду та правоохоронних органів; 

визначити заходи забезпечення безпеки працівників суду і 

правоохоронних органів; 

охарактеризувати правомочності суб’єктів адміністративно-правового 

механізму державного захисту; 

розглянути зобов’язання суб’єктів адміністративно-правового механізму 

державного захисту; 

розкрити порядок реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту; 

охарактеризувати принципи реалізації адміністративно-правового 

механізму державного захисту; 

визначити засади здійснення контролю за виконанням законодавства про 

державний захист працівників суду та правоохоронних органів; 

охарактеризувати інститут відповідальності у сфері правовідносин щодо 

державного захисту працівників суду і правоохоронних органів. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

реалізації адміністративно-правового механізму державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів. 
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Предметом дослідження є адміністративно-правовий механізм 

державного захисту суддів і працівників правоохоронних органів. 

Методи дослідження. Достовірність результатів дослідження 

забезпечено завдяки використанню сукупності філософських, 

загальнонаукових і спеціально-юридичних методів, які застосовуються в 

адміністративно-правових дослідженнях. В основі методологічної 

конструкції дисертаційної роботи лежить системний аналіз, завдяки якому 

визначено напрями дослідження адміністративно-правового механізму 

державного захисту працівників суду та правоохоронних органів. 

Діалектичний метод дав змогу встановити правову основу механізму 

державного захисту працівників суду і правоохоронних органів (підрозділ 

1.2). За допомогою логіко-системного методу сформульовано й поглиблено 

понятійний апарат, який використано в дисертації (підрозділи 1.3, 1.4, 2.2, 

3.3). За допомогою формально-догматичного методу здійснено змістовний 

аналіз норм чинного законодавства, що закріплюють правомочність суб’єктів 

адміністративно-правового механізму державного захисту працівників суду 

та правоохоронних органів (підрозділ 2.2), а також визначено й 

охарактеризовано порядок реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту працівників суду і правоохоронних органів (підрозділ 

2.4). Формально-логічний метод використано для аналізу змістового 

складника заходів забезпечення безпеки працівників суду та правоохоронних 

органів (підрозділ 2.1). Структурно-функціональний метод дав змогу 

проаналізувати природу суб’єктів, які мають право на отримання державного 

захисту (підрозділ 1.3). Для з’ясування сутності, виокремлення основних 

принципів реалізації адміністративно-правового механізму державного 

захисту та особливостей інституту відповідальності у сфері правовідносин 

щодо реалізації адміністративно-правового механізму державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів застосовано структурно-

функціональний і системний методи, а також прийоми логічного методу 

(підрозділи 3.1, 3.2). Застосування методів аналізу, моделювання й синтезу 
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дало змогу сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства у сфері державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

а також міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності органів, які забезпечують державний захист працівників суду та 

правоохоронних органів, їхніх близьких родичів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним 

комплексним дослідженням адміністративно-правового механізму 

державного захисту суддів і працівників правоохоронних органів. У 

результаті дослідження сформульовано низку нових наукових положень, 

рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

визначено поняття «державний захист» як функцію держави, 

спрямовану на захист суддів Конституційного Суду України, працівників 

суду та правоохоронних органів, їхніх близьких родичів від перешкоджання 

виконанню ними покладених на них законом повноважень, а також від 

посягань на життя, здоров’я, житло й майно зазначених осіб у зв’язку зі 

службовою діяльністю цих осіб; 

надано трактування поняття «адміністративно-правовий механізм 

державного захисту працівників суду та правоохоронних органів» як способу 

погодженого впливу суб’єктів управління на суспільні відносини, що 

пов’язані зі створенням надійних умов для функціонування суддів і 

правоохоронних органів та гарантування їх охорони від небезпеки. 

Погоджений вплив реалізується за допомогою сукупності правових, 
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фінансових, організаційних, інформаційних і соціальних спеціальних заходів, 

які здійснюються органами державної влади; 

обґрунтовано існування у правовій доктрині окремого інституту – 

механізму державного захисту працівників суду та правоохоронних органів, 

який є системою відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою 

правових норм, що врегульовують порядок реалізації державного захисту, 

правовий статус суб’єктів, які беруть участь у відносинах у сфері державного 

захисту; 

визначено, що право на державний захист працівників суду та 

правоохоронних органів можна розглядати в широкому й вузькому значенні. 

З позиції широкого підходу воно виражене в таких правомочностях, як право 

на медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування, право на 

обов’язкове державне страхування життя і здоров’я, право на пенсійне 

забезпечення, право на застосування заходів державного захисту (безпеки). 

Вузький підхід до трактування державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів засновано на положеннях Закону України «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів»; 

доведено, що порядок реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту є вжиттям послідовних чітко визначених дій суб’єктами 

правовідносин у сфері державного захисту; 

удосконалено: 

понятійний апарат у досліджуваній галузі. Зокрема, удосконалено 

визначення поняття «члени сім’ї», до якого з урахуванням положень, 

визначених у сімейному законодавстві України, запропоновано віднести 

батьків, чоловіка/дружину, дітей та осіб, які спільно проживають, пов’язані 

спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки; 

наукові розроблення щодо здійснення контролю у сфері державного 

захисту працівників суду та правоохоронних органів; 



27 

наукові положення стосовно порядку відшкодування майнової шкоди 

(збитків) особою, взятою під захист, за умисне невиконання або неналежне 

виконання законних вимог органу, який здійснює заходи захисту; 

набули подальшого розвитку: 

наукові підходи до визначення правового статусу Конституційного Суду 

України та його місця в системі державних органів. Зокрема, визначено, що 

Конституційний Суд України є окремим державним органом, який наділений 

спеціальним статусом і реалізує конституційну юрисдикцію; 

теоретичні підходи щодо розмежування таких понять, як «близькі 

родичі» та «члени сім’ї», зокрема вказано, що термін «близькі родичі» є 

значно ширшим, ніж поняття «члени сім’ї», оскільки охоплює, окрім батьків, 

дружини/чоловіка та дітей, ще й таких осіб, як рідні брати й сестри, дід, баба, 

онуки; 

пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правового механізму 

державного захисту суддів і працівників правоохоронних органів за 

нормативно-правовим, організаційним, кадровим та інформаційно-

технологічним напрямами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень проблемних питань адміністративно-правового механізму 

державного захисту суддів і працівників правоохоронних органів; 

правотворчості – для підготовки пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства, яким урегульовано питання адміністративно-правового 

механізму державного захисту працівників суду та правоохоронних органів; 

правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення адміністративно-

правового механізму державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів; 
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навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Судові та правоохоронні 

органи», а також у підготовці підрозділів підручників і навчальних 

посібників із відповідного навчального курсу, статей та наукових 

повідомлень. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 5 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Право як 

ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 2020 р.); «Правове 

забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 

2020 р.); «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. 

Запоріжжя, 2020 р.); «Юридична наука: виклики і сьогодення» (м. Одеса, 

2020 р.).  

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 

5 наукових статтях, з яких 4 статті опубліковані у вітчизняних виданнях, що 

визнані як фахові з юридичних наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому 

виданні, а також у 5 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 210 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 165 сторінок. Список використаних джерел налічує 

210 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 

ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 

 

1.1. Стан та напрями розвитку наукової думки щодо 

адміністративно-правового механізму державного захисту суддів та 

працівників правоохоронних органів 

 

Станом на теперішній час можливо констатувати відсутність 

комплексних робіт, присвячених безпосередньо проблематиці реалізації 

адміністративно-правового механізму державного захисту суддів та 

працівників правоохоронних органів, які б в повій мірі враховували 

положення адміністративно-правової доктрини, чинного законодавства та 

правозастосування.  

Наявні теоретичні опрацювання в означеній сфері частково висвітлено 

у наукових дослідженнях, яких присвячено визначенню статусу судді та 

працівників правоохоронних органів та окресленню гарантій діяльності судді 

та працівників правоохоронних органів. 

Відповідно, для досягнення мети цієї дисертації, необхідним видається 

звернення уваги на праці, що стосуються визначенню статусу судді та 

працівників правоохоронних органів. Основу наукових розвідок у цьому 

напрямку складають загальнотеоретичні напрацювання стосовно правового 

статусу особи [181, 204].  

Термін «status» з латинської мови перекладається як становище 

індивіда або групи осіб щодо інших індивідів або груп у соціальній системі, 

а отже, у правовій науці він покликаний позначати певне становище 

суб’єкта у правовій системі [75]. 
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Також вказане поняття може бути визначено як соціальний, 

співвідносний стан (позиція) індивіда або групи в соціальній системі, що 

визначається за рядом ознак, специфічних для даної системи (економічних, 

професійних, етнічних та інших) [207]. 

На сьогоднішній день питання правового статусу особи є важливим 

самостійним науковим напрямком у загальній теорії держави і права, а також 

у галузевих юридичних дисциплінах [92]. Взаємовідносини індивіда з 

суспільством та державою можуть бути охарактеризованими за допомогою 

виокремлення різних роду соціальних статусів. Наприклад, соціального, 

функціонально-рольового чи правового. Правовий статус опосередковує 

найважливіші, основні зв’язки між особами, державою, суспільством, яких 

визначено нормами права [38]. 

Як слушно відмічено А.В. Панчишиним, основними ознаками 

правового статусу є: 

1) правовий статус має універсальний характер, оскільки поширюється 

на всіх суб’єктів; 

2) відображає особливості особи та держави як учасників суспільних 

відносин та ступінь і характер їх взаємодії; 

3) права та свободи, що складають основу статусу, не можуть 

реалізуватись без інших його компонентів – обов’язків та відповідальності; 

4) ця категорія забезпечує системність прав, свобод та обов’язків;  

5) елементи структури правового статусу є взаємозалежними та 

взаємодіючими; 

6) правовий статус характеризується відносною стабільністю [93. С.96]. 

Стосовно статусу судді, то його прийнято розглядати як найточніший 

показник розвиненості правових засад, основним критерієм усвідомлення та 

сприйняття конкретним соціумом цінностей правової держави, 

громадянського суспільства [74]. Вказане корелює з положеннями 

Конституції України, які свідчать про вагомість чіткого окреслення статусу 

суддів, а саме:  
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державна влада в Україні здійснюються на засадах її поділу на  

законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 Конституції України); 

судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами 

загальної юрисдикції (ст. 124 Конституції України); 

система судів загальної юрисдикції будується за принципами 

територіальності і спеціалізації (ст. 125 Конституції України); 

суддям гарантовано забезпечення незалежності та недоторканності (ст. 

126 Конституції України); 

професійні судді повинні відповідати визначеним основним вимогам, а 

окремі категорій суддів – основним та додатковим (ст. 127 Конституції 

України); тощо [59]. 

Відповідно до Європейської хартії про закон «Про статус суддів», 

метою закону, який визначатиме статус судді є акцентування уваги на  

забезпеченні компетентності, незалежності та неупередженості судді, на які 

законно розраховує кожна людина при зверненні до суду і до кожного судді 

за захистом своїх прав [41]. 

При зайнятті посади професійного судді людина наділяється 

специфічною роллю – можливістю розглядати всі правові спори, конфлікти, 

які виникають у суспільстві, державі в цілому. З моменту призначення чи 

обрання на посаду і протягом усього строку перебування в цьому статусі усі 

соціальні ролі, що виконуються суддею, можна розділити на службові та 

неслужбові [74]. 

Правовий статус судді досліджено С.В. Слінько, яким звернуто увагу 

на те, що статус судді можна ототожнювати з його процесуальним 

становищем. При цьому статус містить сукупність певних соціальних 

можливостей, обсяг і характер яких залежать від тієї ролі, соціальної функції, 

що виконується суддею у судочинстві. Поняття «статус судді» виражає те, 

що суддя як носій судової влади має можливості, які дозволяють йому 

забезпечити належне, об’єктивне, повне, неупереджене виконання функції 

судової влади, а саме: здійснення від імені держави контролю в механізмі 
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поділу влади; реалізація правосуддя, визнання особи винною у скоєнні 

злочину шляхом постанови вироку; здійснення контролю за оперативно-

розшуковою діяльністю органу дізнання під час надання дозволу на 

проведення оперативно-розшукових заходів, які встановлені законами 

України; захист прав та свобод людини і громадянина під час проведення 

досудового розслідування, судового провадження. Реалізація даних функцій, 

на думку вищезазначеного науковця, передбачає надання судді 

процесуальних повноважень, сукупність яких становить зміст правового 

статусу судді [183]. 

Єгоровою В.С. доведено, що правовий статус суддів судів загальної 

юрисдикції є системою загальних, основоположних засад за допомогою яких 

у Конституції та інших законах визначається фактичне становище судді у 

державі та суспільстві. Іншими словами, правовий статус суддів судів 

загальної юрисдикції включає норми Основного Закону та інших джерел 

конституційного права і потребує подальших наукових досліджень з метою 

розкриття змісту й сутності цієї юридичної категорії [42]. 

Як слушно зазначає В.Л. Федоренко, визначення поняття судді та його 

правовий статус різниться за своїм змістом і сутністю. Вони співвідносяться 

як «юридичне поняття» і «юридична категорія». Правовий статус судді 

включає поняття судді, але є більш складною та багатоаспектною 

юридичною категорією. Поняття судді суду загальної юрисдикції визначає 

особу, яка є носієм судової влади, тоді як правовий статус суддів судів 

загальної юрисдикції розкриває зміст поняття судді через призму його 

правосуб’єктності, прав і обов’язків, юридичної відповідальності та 

гарантій [200. С.63]. 

На думку, В.В. Галунько, визначальними для аналізу адміністративно-

правового статусу є встановлення таких його елементів, як: публічні 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки, правосуб’єктність особи, 

адміністративна відповідальність, у деяких випадках, дисциплінарна 

відповідальність посадових осіб публічної адміністрації [22]. 
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Окремо необхідно відзначити наукові підходи щодо визначення 

структури адміністративно-правового статусу судді, які спрямовуються у 

напрямку розширення кола її складових елементів. Так, представники одного 

з таких напрямків, до структурних елементів цього поняття відносять:  

принципи служби;  

найменування посадової особи, її місце в ієрархії посад;  

ранги і спеціальні звання;  

умови прийому на службу та порядок її проходження;  

посадові права й обов’язки;  

функції і повноваження, правові форми і методи їх реалізації;  

службову дисципліну;  

заохочення і відповідальність; умови служби; пільги, гарантії і 

компенсації [175, с. 84]. 

Інша група, включає до їх числа правосуб’єктність, завдання, які 

вирішуються згідно з посадою, основні функції, права й обов’язки, гарантії, 

правові форми діяльності, порядок взаємовідносин за посадою, 

відповідальність [62, с.21]. 

Видається вдалою позиція М. В. Вітрук, яким  запропоновано таку 

структуру статусу судді, яка дозволяє чіткіше визначити особливості 

правового становища носіїв судової влади, що посідають різні ланки в 

судовій ієрархії, а саме:  

права й обов’язки особи, призначеної на цю посаду; 

правові принципи, що відображають взаємовідносини між суддею та 

суспільством і державою; 

гарантії, що забезпечують використання прав і виконання обов’язків 

судді [19. С.131]. 

Для визначення сутності правового статусу судді загальної юрисдикції, 

вбачається доцільним звернути увагу на дослідження правового статусу осіб, 

які займають адміністративні посади в суді, яке здійснено О.Ю. Дудченко. 

Так, науковець стверджує, що хоча при характеристиці суду, традиційним 
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прийнято робити акцент на те, що суд – це спеціальний орган, який здійснює 

правосуддя, розглядаючи при цьому теоретичні та практичні питання 

судочинства, необхідно виходити з того, що в першу чергу, суд є органом 

державної влади, який має певну внутрішню структуру, в якій виникають 

взаємовідносини як у самій структурі, так і з іншими органами державної 

влади. Тобто суд є окремим, самостійним учасником правовідносин, що 

складаються у суспільстві. 

При характеристиці суду як державного органу, йому притаманні такі 

ознаки: суд є окремим елементом судової системи; суд створюється в чітко 

встановленому законом порядку; через суд реалізуються функції та завдання 

держави в межах судової влади; суд наділений виключною компетенцією; діє 

на певній території; діє відповідно до чітко визначених процесуальних форм 

організації та методів діяльності; складається із закріплених посад.  

Суд на думку О.Ю. Дудченко, як і будь-який орган державної влади, 

складається з певних «цеглинок», якими виступають посади державного 

органу. Саме посада, а не людина є першоелементом органу державної влади, 

тому що не посада підбирається під конкретну особу, а людина за своїми 

діловими, професійними, адміністративними та моральними якостями – під 

відповідну посаду. Тобто, правовим статус судді є сукупність установлених 

законодавством прав, обов’язків, обмежень, гарантії діяльності та 

відповідальності, яких спрямовано на виконання завдань і функцій держави, 

та якими визначено правове положення працівника державного органу, що 

реалізує судову владу в Україні [39]. 

Хайдаровою І.О. звернуто увагу на правовий статус суддів Вищого 

антикорупційного суду в Україні. Автором сформульовано визначення 

поняття адміністративно-правовий статус як передбачену адміністративно-

правовими нормами складну правову конструкцію, яка регламентує порядок 

створення, реорганізації, ліквідації, визначення функцій, завдань, гарантій 

діяльності, відповідальності Вищого антикорупційного суду, наділення цього 

суду та його посадових осіб адміністративними повноваженнями, 
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необхідною компетенцією для забезпечення незалежності Вищого 

антикорупційного суду, ефективності його роботи та обов’язковості 

виконання рішень. Визначено такі елементи адміністративно-правового 

статусу як адміністративно-правові норми, принципи, правосуб’єктність, 

завдання, функції, права, обов’язки, відповідальність, гарантії діяльності. 

Досліджено правову природу адміністративно-правових відносин, що 

виникають у сфері діяльності Вищого антикорупційного суду і при його 

організаційно-правовому забезпеченні. Доведено, що якісне нормативно-

правове регулювання адміністративних відносини за участю Вищого 

антикорупційного суду створюють умови його ефективної роботи. Визначено 

ознаки Вищого антикорупційного суду як суб’єкта адміністративного права 

та учасника адміністративно-правових відносин [202]. 

Наприклад, І. Берестовою розглянуто специфіку правового статусу 

суддів Конституційного Суду України. Автором доводено, що 

Конституційний Суд України є специфічним органом, який останнім на 

національному рівні здійснює виключні спеціальні повноваження, 

спрямовані на захист прав і основних свобод людини і громадянин. 

Обґрунтовується, що Конституційний Суд України по суті є судовим 

органом, що здійснює юрисдикційну діяльність; у порядку конкретного 

конституційного контролю захищаються права і свободи людини і 

громадянина під час вирішення конкретних справ за конституційними 

скаргами. Тому, статус суддів Конституційного Суду України детерміновано 

специфікою функціонального призначення цього органу [12, с. 154]. 

Адміністративно-правовий статус суддів господарського суду та 

окреслення його елементів стали об’єктом дослідження М.К. Закуріна. 

Виходячи з того, що господарський суд входить до системи суддів загальної 

юрисдикції, твердження та висновки автора є важливими для встановлення 

сутності гарантій як елементу адміністративно-правового статусу судді. 

Відповідно, автор виокремлює гарантії незалежності і недоторканності як 

основоположні. Суддя як носій судової влади у здійсненні правосуддя є 
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незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання, він 

здійснює правосуддя на основі Конституції та законів України, керуючись 

при цьому принципом верховенства права, що забезпечується низкою 

правових, організаційних, фінансових засобів. Держава охороняє 

самостійність і незалежність суддів, встановлюючи спеціальні гарантії, які 

стосуються не тільки особливого порядку призначення й обрання суддів, але 

й притягнення їх до відповідальності та звільнення з посади.  

Під адміністративно-правовим статусом судді, який здійснює 

господарське судочинство автор розуміє сукупністю правових засобів, що 

визначають місце і роль судді при розгляді господарських справ, він 

складається з сукупності й обсягу його правосуб’єктності, обов’язків і прав 

незалежності і недоторканості та спеціальної дисциплінарної 

відповідальності судді [44]. 

Правовий статус окремих працівників правоохоронних органів 

розглянуто: Б.Г. Васильчук (зокрема, статус прокурора) [17], Д.В. Кандуєвим 

(зокрема, статус військовослужбовців Збройних Сил України) [53], 

Є.М. Потапчуком та В.О. Торічним (зокрема, статус прикордонників) [114] 

тощо. Окремо доцільно зупинитись на праці, у якій розглянуто елементи 

правового статусу митних органів. Вказане стосується дослідження, якого 

проведено О.С. Золотніковим. Автором досліджено поняття категорії 

«правоохоронний орган» як суб’єкта митно-правових відносин. Визначено 

вичерпний перелік правоохоронних органів, які можуть ініціювати 

проведення огляду товарів та транспортних засобів комерційного 

призначення [45]. 

Щодо праць, яких спрямовано на окреслення гарантій діяльності суддів 

та працівників правоохоронних органів, то слушними є висновки 

О.І. Безпалової в цьому напрямкові. Автором розглянуто обов’язки держави 

під час реалізації правоохоронної функції стосовно гарантування безпеки 

осіб, повноваження яких, функціонально її відображають [9]. Загалом, в 
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Україні на конституційному рівні закріплено, що гарантії прав і свободи 

людини визначають суть та зміст діяльності держави.  

Забезпечення державного захисту суддів розглядається в якості гарантії 

справедливого суду та гарантії незалежності суддів [11, 103]. Це пов’язано з 

тим, що гарантії незалежності суддів – це передбачені нормативно-

правовими актами засоби мінімізації та усунення негативних зовнішніх та 

внутрішніх впливів на суддю під час відправлення ним правосуддя, яких 

спрямовано на забезпечення постановлення законного і обґрунтованого 

рішення відповідно до встановленої процедури [35]. 

Можливим є визначення забезпечення державного захисту суддів як 

гарантії, яку спрямовано на охорону прав судді. Зазначене підпадає під 

градацію система гарантій судді шляхом виокремлення: гарантії реалізації 

прав (визначений порядок набуття статусу судді, сукупність наданих 

правомочностей); гарантії охорони права (чітко визначені привілеї від 

отримання статусу судді загальної юрисдикції, наявність особливих процедур 

притягнення до відповідальності); гарантії захисту прав (встановлення 

відповідальності за неповагу до судді, наявність системи правого захисту 

суддів, тощо) [1]. 

Визначаючи гарантії діяльності суддів суду загальної юрисдикції, 

В.С. Єгорова вказує, що це поняття тісно споріднене з такими категоріями, як 

«соціальний захист», «правовий захист», «система забезпечення», «умови», 

«фактори», порівняно з якими воно іноді набуває більш широке або, навпаки, 

вузьке смислове значення. Це базується на основних принципах: гуманізму, 

справедливості, законності, доцільності, рівноправності та ін. 

 Гарантії діяльності суддів судів загальної юрисдикції, науковець 

визначає як сукупність об’єктивних та суб’єктивних чинників, спрямованих 

на практичну реалізацію їх прав та обов’язків, на усунення можливих 

перешкод їх неналежного здійснення [42]. В даному випадку, термін гарантії 

вжито відносно діяльності суддів загальної юрисдикції, тобто вони можуть 

бути застосованими для забезпечення фактичного здійснення правосуддя. 
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В рамках Проєкту ЄС «Право-Justice» та за фінансової підтримки 

Європейського Союзу створено посібник Ініціатива «Модельні суди». У 

вказаному документі визначено засади забезпечення особистої безпеки 

суддів та працівників апарату суду як однієї з гарантій забезпечення їх 

статусу [48]. 

Забезпечення державного захисту судді та працівників правоохоронних 

органів повинно здійснюватися в межах взаємодії суб’єктів, що потребують 

захисту та суб’єктів, які його забезпечують. Слушно з цього питання 

уявляються висновки, яких зроблено І.М. Кравченко. Автором здійснено 

теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми щодо 

визначення сутності та особливостей адміністративно-правових засад 

взаємодії адміністративних судів з органами публічної влади та 

громадськістю в Україні [63]. 

Окремим вектором наукових досліджень можливо виокремити ті, які 

стосуються забезпечення безпеки осіб у зв’язку з їх професійною діяльністю 

або на підставі їх участі в визначеній сфері суспільних відносин. Загалом, 

термін «державний захист» визначено як створення надійних умов для 

здійснення чого-небудь; гарантування чого-небудь; захист, охорону кого-

небудь або чого-небудь від небезпеки; надання (постачання) чогось кимось у 

достатній кількості, створення усіх необхідних умов для здійснення чогось, 

гарантування чогось [206]. 

Відповідно, Т.Б. Широю обґрунтовано взаємозв’язок між особистою 

безпекою працівника та економічною безпекою підприємства. З’ясовано, що 

працівник будучи об’єктом та суб’єктом кадрової безпеки як однієї із 

ключових складових економічної безпеки є джерелом виникнення та 

реалізації значної кількості загроз, протидія яким вимагає застосування 

специфічних методів управління. Доведено, що гарантування кадрової 

безпеки підприємства не у повній мірі уможливлює забезпечення особистої 

безпеки кожного працівника в наслідок суттєвої різниці у сукупності 

факторів, які визначають рівень безпеки працівника та підприємства. 
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Запропоновано в процесі забезпечення кадрової безпеки застосовувати 

соціально-орієнтовану політику, яка передбачає не лише збільшення 

ефективності використання кадрового потенціалу, але й підвищення 

кваліфікації, сприяння самовдосконаленню, формування сприятливого 

робочого клімату, досягнення спільних інтересів, що повинно сприяти 

підвищенню особистої безпеки кожного працівника [208]. 

Щодо забезпечення безпеки осіб на підставі їх участі в визначеній 

сфері суспільних відносин. Йдеться про захист свідків. На дисертаційному 

рівні процесуальне право учасників кримінального судочинства на 

державний захист було розглянуто Ю.О. Гурджі у науковій праці «Правовий 

захист особи в кримінальному процесі України: теорія та методологія». 

Автором вперше обґрунтовано, що подолання накресленого екстенсивного 

шляху розвитку системи гарантій прав і законних інтересів особи в 

кримінальному судочинстві, механічного включення нових інститутів в уже 

наявну структуру гарантій можливе лише із залученням базових положень 

системного підходу, які є методологічним орієнтиром для виявлення 

напрямів динаміки всієї системи гарантій прав особи в цілому і якісних, 

кількісних змін системи, зокрема [28]. 

Зазначені теоретичні положення державного захисту свідків засновано 

на наявному правовому регулюванні. Так, спеціальним нормативно-правовим 

актом, який регулює відносини щодо забезпечення безпеки свідків є Закон 

України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві». Відповідно до цього нормативно-правового акту, забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві – це здійснення 

правоохоронними органами  правових, організаційно-технічних та інших 

заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров’я та майна цих осіб від 

протиправних посягань, з метою створення необхідних умов для належного 

відправлення правосуддя [129]. Керівництво ООН «Оптимальні види 

практики в галузі захисту свідків при провадженні в кримінальних справах, 

що стосуються організованої злочинності» проводить розмежування між 
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програмою захисту свідків і заходами з надання свідкам допомоги або 

підтримки. Програма захисту свідків визначається як офіційно створена 

секретна програма, обумовлена жорсткими критеріями допуску, яка 

передбачає переселення і зміна ідентифікаційних даних свідків, життю яких 

загрожує яка-небудь злочинна група внаслідок їх співпраці з 

правоохоронними органами (Федеральна програма захисту свідків 

США) [169]. 

З цього приводу слушними є висновки, яких зроблено О.О. Гриньків 

автором стверджено, що важливе значення для функціонування програм 

забезпечення безпеки свідків має належне фінансування цих заходів, що 

суттєво впливає на ефективність їх застосування. У державах, де 

запроваджено програми захисту, їх витрати складаються з: одноразових 

витрат на створення програми, зокрема на інфраструктуру (приміщення, 

обладнання, транспорт тощо); витрат на оплату праці співробітникам, на 

відрядження та переміщення свідків; витрат, пов’язаних з виготовленням 

рекомендацій для свідків; витрат на психологічну підтримку свідків. Більша 

частина витрат припадає на виплату заробітної плати персоналу, 

понаднормових робіт та відрядних. На думку О.О. Гриньків, з урахуванням 

міжнародного досвіду слід ввести штрафні санкції за вчинений злочин, без 

винятків, за всі тяжкі та особливо тяжкі злочини, як додаткове покарання, а 

одержані кошти спрямувати на забезпечення зазначених заходів і програм, 

створивши спеціальний фонд допомоги учасникам кримінального 

судочинства [27, c.282]. 

У цій частині дослідження проаналізовано наукові джерела, у яких 

автори висвітлювали окремі аспекти адміністративно-правового механізму 

державного захисту працівників суду та правоохоронних органів від 

перешкоджання виконання покладених на них законом обов’язків і 

здійсненню наданих прав, а також від посягань на життя, здоров’я, житло і 

майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв’язку із службовою 

діяльністю цих осіб. Констатовано, що в більшості випадків під час 
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дослідження адміністративно-правового механізму державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів науковці та практики 

обмежувалися розглядом лише окремих питань правового статусу 

Конституційного Суду України, судових та правоохоронних органів. 

Обґрунтовано, що актуальність дослідження обумовлено погіршенням 

криміногенної ситуації в країні, збільшенням кількості нападів на 

працівників та членів їх сімей, реформуванням судових та правоохоронних 

органів. 

У цьому підрозділі проаналізовано наукові джерела, у яких автори 

висвітлювали окремі аспекти адміністративно-правового механізму 

державного захисту працівників суду та правоохоронних органів від 

перешкоджання виконанню ними покладених на них законом обов’язків та 

здійсненню наданих їм прав, а також від посягань на життя, здоров’я, житло 

й майно зазначених осіб і їхніх близьких родичів у зв’язку зі службовою 

діяльністю цих осіб. 

Встановлено, що в більшості випадків під час дослідження 

адміністративно-правового механізму державного захисту працівників суду і 

правоохоронних органів науковці та практики обмежувалися розглядом 

окремих питань правового статусу Конституційного Суду України, судових і 

правоохоронних органів. 

 

 

1.2. Правова основа адміністративно-правового механізму 

державного захисту працівників суду та правоохоронних органів 

 

 

Чинне законодавство хоча й не містить визначення терміну «правова 

основа», однак досить часто використовує цю дефініцію з нормативно-

правових актах, в тому числі й в Законі України ««Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» [122]. 
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Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо 

впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 

22.07.1998 р. № 810/98 правова основа адміністративної реформи — це 

нормативно-правові акти, які є відправною точкою і механізмом 

забезпечення даної реформи [149]. 

Вважаємо, що правову основу можна розглядати як своєрідний 

правовий базис, підґрунтя, фундамент, спираючись на який функціонує 

механізм державного захисту суддів та працівників правоохоронних органів. 

З огляду на зазначене, правова основа механізму захисту суддів та 

працівників правоохоронних органів, розглядається як:  цілісна система, 

елементи якої перебувають в ієрархічній підпорядкованості; сукупність 

законодавчих та інших нормативно-правових актів, у рамках яких механізм 

державного захисту реалізується, функціонує та припиняється й, відповідно, 

у рамках яких можуть і повинні діяти суб'єкти правовідносин у сфері 

державного захисту. 

Так, відповідно до ст. 4 Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» правовою основою захисту 

працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів є: 

Конституція України [59]; Кримінальний кодекс України (далі  КК України) 

[64]; Кримінальний процесуальний кодекс України  (далі  КПК України) [65]; 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [57]; 

Митний кодекс України (далі  МК України) [80], Закони України: «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів»  [122]; "Про 

судоустрій і статус суддів" [167]; "Про прокуратуру" [164]; "Про Національну 

поліцію" [157]; "Про Службу безпеки України" [166]; "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (далі  «Про НАБУ») [155]; "Про Державне 

бюро розслідувань [121]; "Про оперативно-розшукову діяльність" [158]; "Про 

Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" [119]; "Про 

Державну кримінально-виконавчу службу України [123] та інші акти 

законодавства України. 
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Проаналізувавши існуючі положення актів законодавства, можна дійти 

висновку про те, що правова основа механізму державного захисту суддів та 

працівників правоохоронних органів має багаторівневу структуру, яка  

складається з основних чотирьох рівнів, що можуть мати власні підрівні, а 

саме: 1) Конституція України; 2) Закони України; 3) інші нормативно-правові 

акти; 4) міжнародно-правові угоди і договори. 

До першого рівня відноситься Конституція України, яка включає в себе 

норми прямої дії, які наділені вищою силою. Цей рівень правового 

регулювання охоплює інститути та норми, що становлять загальну основу 

всіх видів державної діяльності, які застосовуються в усіх сферах соціального 

управління, в тому числі й в сфері державного захисту. 

Щодо конституційних гарантій державного захисту працівників суду і 

правоохоронних органів слід сказати, що більшість норм Конституції 

України лише опосередковано регулюють ці питання в частині поділу влади, 

функціонування судів, правового статусу Конституційного суду України, 

прав на судовий захист, та ін. І лише незначна частині статей Основного 

Закону безпосередньо врегульовує питання державного захисту суддів 

Конституційного Суду України, працівників суду і правоохоронних органів, 

їх близьких родичів. 

Так, згідно ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь 

і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю.  

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 

Згідно ст. 17 Конституції України визначає, що захист суверенітету і 

територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 

інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою 

всього Українського народу. 

При цьому, законодавцем уточнюється, що оборона України, захист її 

суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на 
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Збройні Сили України, а забезпечення державної безпеки і захист 

державного кордону України  на відповідні військові формування та 

правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких 

визначаються законом. 

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які 

перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових 

формуваннях, а також членів їхніх сімей (ст. 17 Конституції України) [59]. 

Таким чином вбачається, що в одній частині ст. 17 Конституції України 

мова йде про Збройні сили України, військові формування та правоохоронні 

органи, а в іншій (де вказується про соціальний захист)  говориться тільки 

про громадян, які проходять службу в Збройних силах України, інших 

військових формуваннях, а також членів їх сімей. Тож в ст. 17 Конституції 

України слід внести зміни, доповнивши її словосполученням  

«правоохоронні органи». 

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб (ст. 55 Конституції України). 

Відповідно до ст. 126 Конституції України незалежність і 

недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України. 

Забороняється здійснювати вплив на суддю у будь-який спосіб. Держава 

забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім’ї. 

Державою забезпечується фінансування та належні умови для 

функціонування судів і діяльності суддів. Видатки на утримання судів у 

Державному бюджеті України визначаються окремо (ст. 130 Конституції 

України) [59]. 

Державою забезпечується фінансування та належні умови для 

функціонування судів і діяльності суддів. Видатки на утримання судів у 

Державному бюджеті України визначаються окремо (ст. 130 Конституції 

України) [59]. 
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З огляду на зазначене вбачається, що конституційні гарантії 

державного захисту у вигляді забезпечення особистої безпеки, на відмінно 

від державних заходів захисту, закріплених в Законі України «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів» [122] 

розповсюджуються виключно на суддів та членів їх сімей, категорія 

«працівників суду та членів їх сімей» під такий правовий захист згідно 

положень Основного закону не підпадає. 

У зв’язку з чим, пропонується внести відповідні зміни в ст. 126 

Конституції України [59] та Закон України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» [122]. 

Вищезанечене дає змогу говорити, що hівень встановлених в державі 

гарантій захисту посадовців та членів їх сімей від перешкоджання виконанню 

покладених на них повноважень, а також від посягань на життя, здоров’я, 

житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв’язку із службовою 

діяльністю цих осіб характеризує її як правову державу. Гарантії державного 

захисту суддів Конституційного Суду України, працівників суду та 

правоохоронних органів, їх близьких осіб закріплені в Конституції України 

та інших законодавчих актах повинні бути зрозумілими та однозначними. 

Розвиваючи ідеї Основного закону, галузеве законодавство містить 

низку положень, які безпосередньо або опосередковано регулюють відносини 

у сфері державного захисту та складають другий рівень нормативно-правової 

регламентації. 

До цього рівня необхідно віднести, в першу чергу, Закон України «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів» як основний 

нормативно-правовий акт, що регулює правовідносини в сфері державного 

захисту. Він містить 23 статті, якими регламентовано, відповідно: завдання 

закону; основні поняття; права працівників суду і правоохоронних органів та 

їх близьких родичів щодо заходів державного захисту; правова основа 

захисту працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів; 
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види спеціальних заходів забезпечення безпеки; особиста охорона, охорона 

житла і майна; видача зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення 

про небезпеку; тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку; 

забезпечення конфіденційності даних про осіб, взятих під захист; 

переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна документів, 

зміна зовнішності і переселення в інше місце проживання; порядок 

здійснення заходів безпеки; підстави і приводи для вжиття спеціальних 

заходів забезпечення безпеки; органи, які приймають рішення про вжиття 

спеціальних заходів забезпечення безпеки; органи, які здійснюють заходи 

забезпечення безпеки; порядок прийняття рішення про застосування 

спеціальних заходів забезпечення безпеки; права та обов'язки органів, які 

забезпечують безпеку осіб, взятих під захист; права та обов'язки осіб, взятих 

під захист; скасування спеціальних заходів забезпечення безпеки; 

відповідальність за невжиття заходів безпеки; відповідальність за 

розголошення відомостей про заходи безпеки; майнова відповідальність 

особи, взятої під захист; контроль за забезпеченням захисту працівників суду 

і прав [122]. 

Як вже було зазначено вище, даний закон прийнято десятки років 

назад. Його положення не адаптовані до вимог сучасності. Назва закону не 

відповідає його змісту, оскільки містить слова «працівники суду та 

правоохоронних органів», а розповсюджує дію на інші категорії осіб, зокрема 

суддів Конституційного Суду України, членів їх сімей; близьких родичів 

суддів та працівників правоохоронних органів; інших державних органів, які 

не відносяться ані до судових, ані до правоохоронних. 

З огляду на зазначене в дисертації доцільно присвятити увагу (окрім 

категорій суддів та працівників правоохоронних органів) також й іншим 

суб’єктів, про які йде мова в Законі України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» [122]. З метою охоплення більш 

широкого кола суб’єктів, які підлягають державному захисту в дисертації 
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використовуватиметься узагальнена категорія «працівники суду та 

правоохоронних оргнів». 

До другого рівня можна віднести інші закони та кодекси. Зокрема, 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів», який є одним із основним 

законом в сфері правосуддя, ним визначається організація судової влади та 

здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства 

права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на 

справедливий суд. Цим законом визначено, що незалежність судді 

забезпечується особливим порядком його призначення, притягнення до 

відповідальності, звільнення та припинення повноважень визначеними 

законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім’ї, 

майна, а також іншими засобами їх правового захисту [167]. 

Кримінальний кодекс України, яким врегульовано особливості вікового 

цензу настання кримінальної відповідальності за кримінальні 

правопорушення, вчинені відносно працівника правоохоронного органу, 

військовослужбовця, судді. 

Окрім цього, цим кодексом встановлено кримінальну відповідальність 

за правопорушення у сфері державного захисту та пов’язані із діяльністю 

працівників суду та правоохоронних органів, зокрема за: 

 посягання на життя державного чи громадського діяча; втручання у 

діяльність державного діяча;  

 здійснення впливу в будь-якій формі на працівника правоохоронного 

органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного 

виконавця, а також близького родича державного виконавця або приватного 

виконавця з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків;  

 погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням 

майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його 

близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових 

обов'язків;  
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 умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його 

близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків;  

 умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або його 

близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням 

цим працівником службових обов'язків; 

 погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча, їх 

близьких родичів; 

 вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу 

чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником 

службових обов'язків, військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю щодо 

охорони громадського порядку;  

 захоплення або тримання як заручника представника влади, 

працівника правоохоронного органу чи їх близьких родичів з метою 

спонукання державної чи іншої установи, підприємства, організації або 

службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови 

звільнення заручника; 

 самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової 

особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь;  

 невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист; 

 розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під 

захист. 

Окремий XIX розділ КК України присвячено кримінальним 

правопорушенням проти встановленого порядку несення військової служби 

(військовим кримінальним правопорушенням). 

Під військовими кримінальними правопорушеннями слід розуміти 

передбачені вищезазначеним розділом кримінальні правопорушення проти 

встановленого законодавством порядку несення або проходження військової 

служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та 

резервістами під час проходження зборів. 
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Суб’єктами відповідальності, в даному випадку є військовослужбовці 

Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної 

служби України, Національної гвардії України та інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної 

служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, а також інші особи, визначені законом [64]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України, положеннями якого 

визначено завдання кримінального провадження; надано визначення терміну 

«близькі родичі та члени сім’ї», «керівник органу прокуратури», «прокурор», 

«слідчий», «слідчий суддя», «суд перщої інстанції», «суд апеляційної 

інстанції», «суддя», «судове провадження», «кримінальне провадження», 

«органи досудового розслідування»; врегульовано питання відшкодування 

(компенсації) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов, 

виплата винагороди викривачу, ін. [65]. 

Наступним нормативно-правовим актом, який є правовою основою 

захисту працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів є 

КУпАП, завданням якого є охорона прав і свобод громадян, власності, 

конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, 

установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, 

запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і 

неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі 

і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх 

обов'язків, відповідальності перед суспільством. 

Аналізуючи положення КУпАП слід відмітити, що ними в основному 

врегульовано: 

1.  питання адміністративної відповідальності:  

 посадових осіб (ст. 14 КУпАП); 

за правопорушення, пов’язані з дотриманням законодавства про 

інформацію, відповідальність військовослужбовців інших осіб, на яких 
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поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних 

правопорушень (ст. 15 КУпАП); 

 за необережне знищення або пошкодження військового майна (ст. 172-

12 КУпАП); 

 за незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку 

з виконанням службових або інших визначених законом повноважень (ст. 

172-8 КУпАП); 

2. адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений 

порядок управління, зокрема: 

 неправомірне використання державного майна (ст.184-1 КУпАП); 

 незаконне використання найменування та ознак належності до 

Національної поліції України (ст. 184-3 КУпАП); 

 злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, 

члена громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону, військовослужбовця (ст. 185 КУпАП); 

 прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України (ст. 185-3 

КУпАП); 

 перешкодження явці до суду народного засідателя, присяжного 

(ст.185-5 КУпАП); 

 ухилення від виконання законних вимог прокурора (стаття 185-8 

КУпАП); 

 невиконання законних вимог посадових осіб Національного 

антикорупційного бюро України (ст. 185-13 КУпАП); 

 незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення 

військовослужбовців (ст. 186-8 КУпАП); 

 невиконання законних вимог посадових осіб уповноважених 

підрозділів Національної поліції (ст. 188-28 КУпАП); 

 невиконання законних вимог судді Конституційного Суду України, 

Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України 

(ст. 188-49 КУпАП); 
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 порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі 

іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї (ст. 

190 КУпАП); 

 порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони (ст. 

195-3 КУпАП); 

 порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу 

електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються 

правоохоронними органами (ст. 195-4 КУпАП); 

 незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації (ст. 195-5 КУпАП); 

 порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію 

(ст. 212-5  КУпАП); 

 здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних 

(автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження 

копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем (ст. 212-6 КУпАП); 

 злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі 

військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби 

України або члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону (ст. 185-10 КУпАП); 

 розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під 

захист (ст. 185-11 КУпАП) [57].  

Наступним нормативно-правовим актом, що є правовою основою 

захисту працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів є 

МК України, положеннями якого врегульовано статус митних органів, 

структура та організація діяльності митних органів (глава 74 МК України). 

Правовий захист працівників митних органів врегульовано главою 81 

МК України, яка передбачає: 

 обов’язковість виконання законних розпоряджень та вимог посадових 

осіб митних органів (ст. 579 МК України); 
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 гарантування захисту життя, здоров’я, честі, гідності, майна посадових 

осіб митних органів та членів їх сімей від кримінально-протиправних 

посягань, інших протиправних дій здійснюється відповідно до Закону 

України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів" [122] та забезпечується мірами відповідальності, передбаченими КК 

України [64] та КУпАП [57]. Посадові особи митних органів перебувають під 

захистом закону. (ст. 580 МК України). 

Іншою главою 82 МК України передбачено право застосування 

фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митних 

органів.  

Глава 83 МК України «Соціальний захист працівників митних органів» 

містить ст. 585, якою встановлено, що шкода, завдана майну посадової особи 

митних органів або членів її сім’ї у зв’язку з виконанням нею службових 

обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного 

бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб. При цьому, 

відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи митних органів або 

членів її сім’ї здійснюється на підставі рішення суду [80]. 

Законом України «Про прокуратуру» визначено правові засади 

організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, порядок 

здійснення прокурорського самоврядування, а також систему прокуратури 

України. До гарантій незалежності прокурора віднесено: заборону 

незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень 

прокурора; визначені законом засоби забезпечення особистої безпеки 

прокурора, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового 

захисту та ін. Здійснюючи функції прокуратури, прокурор є незалежним від 

будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання і керується у своїй 

діяльності лише Конституцією та законами України [164]. 

Законом України "Про Національну поліцію" визначено правові засади 

організації та діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а 

також порядок проходження служби в Національній поліції України [157]. 



53 

Законом України "Про Службу безпеки України"визначаються правові 

засади організації та діяльності Служби безпеки України. Держава забезпечує 

соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби 

безпеки України. Військовослужбовці Служби безпеки України 

користуються політичними, соціально-економічними та особистими правами 

і свободами, а також пільгами відповідно до Закону України "Про соціальний 

і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", цього Закону, 

інших актів законодавства. Військовослужбовці Служби безпеки України при 

виконанні покладених на них обов'язків перебувають під захистом держави. 

Недоторканність їх особи, їх честь і гідність охороняються законодавством. 

Близькі родичі військовослужбовців Служби безпеки України також 

підлягають державному захисту. Правопорушення щодо близьких родичів 

військовослужбовців Служби безпеки України, вчинені у зв'язку з 

виконанням покладених на цих військовослужбовців обов'язків, тягнуть за 

собою відповідальність, встановлену законом. 

Під захистом держави знаходяться особи, які допомагають і сприяють 

Службі безпеки України, а також пенсіонери Служби безпеки України [166]. 

Закон України «Про НАБУ» врегульовано правовий статус 

Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ).. Відповідно 

до закону врегульовано правовий захист працівників НАБУ та інших осіб, 

який встановлює, що працівники НАБУ під час виконання покладених на них 

обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають 

під її захистом. 

Ніхто, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у 

передбачених законами випадках, не має права втручатися в їхню законну 

діяльність. В інтересах забезпечення особистої безпеки працівників НАБУ та 

членів їхніх сімей не допускається розголошення в засобах масової 

інформації відомостей про місце проживання цих осіб. Відомості про 

проходження служби працівниками НАБУ надаються з дозволу Директора 

НАБУ або його заступника. 
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Працівники НАБУ тримаються під вартою, окремо від інших осіб, у 

разі їх затримання. Працівник НАБУ, який відповідно до цього Закону 

повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника НАБУ, не 

може бути звільнений з посади або бути змушений до такого звільнення, 

притягнутий до відповідальності чи іншим чином переслідуватися за таке 

повідомлення, крім випадку притягнення до відповідальності за завідомо 

неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. 

Посадовим особам НАБУ забороняється розголошувати відомості про 

працівників НАБУ, які повідомили про порушення" [155]. 

Закон України "Про Державне бюро розслідувань" [121] визначає 

правові основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань. 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає, що  

оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами: 

Національної поліції - підрозділами кримінальної та спеціальної поліції; 

Державного бюро розслідувань - оперативними, оперативно-технічними, 

внутрішнього контролю, забезпечення особистої безпеки; Служби безпеки 

України - контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної 

державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та 

організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, 

оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників 

кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів; Служби 

зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки, оперативно-технічними, 

власної безпеки; Державної прикордонної служби України - розвідувальним 

органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони державного кордону (агентурної розвідки, 

оперативно-технічним, власної безпеки), підрозділами забезпечення 

внутрішньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, 

оперативно-розшуковими та оперативно-технічними; управління державної 

охорони - підрозділом оперативного забезпечення охорони виключно з 

метою забезпечення безпеки осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється 
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державна охорона; органів доходів і зборів - оперативними підрозділами 

податкової міліції та підрозділами, які ведуть боротьбу з контрабандою; 

органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України; розвідувального органу 

Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, 

власної безпеки; Національного антикорупційного бюро України - 

детективів, оперативно-технічними, внутрішнього контролю [158]. 

Закон України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах 

України" прийнято з метою подальшого зміцнення законності, правопорядку та 

військової дисципліни у Збройних Силах України, забезпечення 

конституційних прав військовослужбовців визначає статус, основні завдання, 

організацію та принципи діяльності Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України, права, обов'язки, заходи соціального і правового 

захисту та відповідальність її військовослужбовців. За 

військовослужбовцями Служби правопорядку закріплено право 

застосовувати вогнепальну зброю для відбиття групового або збройного 

нападу на військовослужбовця Служби правопорядку або членів його сім'ї чи 

іншого нападу, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека [119]. 

Закон України "Про Державну кримінально-виконавчу службу 

України» визначає правові основи організації та діяльності Державної 

кримінально-виконавчої служби України, її завдання та повноваження [123]. 

Закон України «Про Конституційний Суд України» визначає порядок 

організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів 

Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до нього, 

процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень [153]. 

Законом України «Про державну охорону органів державної влади 

України та посадових осіб» передбачено, що державна охорона органів 

державної влади України та посадових осіб - це система організаційно-

правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших 

заходів, які здійснюються спеціально уповноваженими державними органами 
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з метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади 

України, безпеки посадових осіб та об’єктів, визначених цим законом. 

Здійснення Державної охорони забезпечується Управлінням державної 

охорони України за участі та у взаємодії з Національною поліцією, 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах 

охорони державного кордону України, іншими центральними органами 

виконавчої влади України, Служби безпеки України в межах наданої їм 

компетенції. 

Державна охорона здійснюється щодо: Верховної Ради України; 

Кабінету Міністрів України; Конституційного Суду України; Верховного 

Суду. Окрім цього, забезпечення безпеки здійснюється у місцях постійного і 

тимчасового перебування відносно: Голови Верховної Ради України; 

Прем’єр-міністра України; Голови Конституційного Суду України; Голови 

Верховного Суду; Першого заступника Голови Верховної Ради України; 

Першого віце-прем’єр-міністра України; Міністра закордонних справ 

України; Генерального прокурора. 

Державній охороні за певних умов підлягають також й інші суб’єкти. 

Зокрема: 1) глави іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх 

сімей, міністри закордонних справ, керівники міжнародних організацій, у 

разі прибуття в Україну чи перебування на її території у складі офіційних 

делегацій або відвідання України на запрошення органів державної влади; 

2) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники 

центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів 

України, судді Конституційного Суду України та Верховного Суду, Голови 

Національного банку України, Голови Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим   у 

разі наявності загрози життю чи здоров’ю. 

Способами здійснення державної охорони є: 1) пошук і фіксація даних 

про протиправну діяльність окремих осіб або груп, яка загрожує 

нормальному функціонуванню органів державної влади України, життю чи 
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здоров’ю, честі та гідності посадових осіб і членів їхніх сімей, для вжиття 

заходів щодо її припинення; 2) особиста охорона осіб; 3) охорона об’єктів і 

підтримання на них відповідного порядку проходу громадян, проїзду 

транспортних засобів, проносу і провозу речей; 4) оснащення об’єктів 

технічними засобами охорони за рахунок коштів юридичних осіб, в 

користуванні яких ці об’єкти перебувають; 5) проведення профілактичних 

заходів з метою запобігання протиправним посяганням [124]. 

Спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює відносини 

щодо забезпечення безпеки свідків є Закон України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» [129]. 

Відповідно до цього нормативно-правового акту, забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві – це здійснення 

правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших 

заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров’я та майна цих осіб від 

протиправних посягань, з метою створення необхідних умов для належного 

відправлення правосуддя. 

До третього (підзаконного) рівня правової основи механізму 

державного захисту працівників суду та правоохоронних органів віднесено: 

Укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів 

України, та інші. До цього ж рівня відносяться й нормативно-правові акти 

відомчого та міжвідомчого характеру на рівні наказів, доручень, вказівок, 

рішень тощо.  

Зокрема, Указом Президента України від 23.11.2011 р. № 1063/2011, 

затверджено Положення про комісію з цінних паперів та фондового ринку 

[156]. Уповноважені особи є суб’єктами, наділеними правом на державний 

захист. Слід за назначити, що Положення про комісію з цінних паперів та 

фондового ринку не передбачає норм про державний захист. 

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 

“Про судоустрій і статус суддів” Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанову від 23.09.2020 р. № 874 «Про затвердження переліки судів, органів 
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та установ системи правосуддя, охорона яких тимчасово здійснюється 

підрозділами Національної поліції та Національної гвардії» [139]. 

Правову основу діяльності Служби судової охорони складають: 

Положення про проходження служби співробітниками Служби судової 

охорони, затверджене Рішенням Вищої Ради Правосуддя від 04.04.2019 р 

№ 1052/0/15-19, яке визначає порядок проходження служби громадянами 

України у Службі судової охорони [142].  

Положенням про проходження служби співробітниками Служби 

судової охорони передбачено, що соціальний і правовий захист 

співробітників та членів їхніх сімей забезпечується відповідно до 

законодавства [122]. 

Деякі аспекти адміністративно-правового механізму державного 

захисту працівників суду та правоохоронних органів регулюється на рівні 

рішень Ради суддів України, постанов суду про узагальнення практики. 

Наприклад, своїм рішенням «Про заходи забезпечення безпеки судів і суддів, 

охорони судів та осіб, котрі беруть участь у здійсненні судочинства» від 

26.10.2018 р. № 65 Ради суддів України вирішила звернутись до відповідних 

компетентних органів щодо: невідкладного запровадження виконання 

Службою судової охорони повноважень, передбачених Законом України 

"Про судоустрій і статус суддів" [167]; щодо вжиття заходів по забезпеченню 

підтримання громадського порядку в усіх судах України, а також охорони 

приміщень суду, виконання функцій щодо державного забезпечення 

особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, 

забезпечення безпеки учасників судового процесу підрозділами Національної 

поліції України та Національної гвардії України до початку виконання в 

повному обсязі повноважень Служби судової охорони; щодо забезпечення 

першочергового реагування та виїзду підрозділами Національної поліції 

України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій на виклики, 

які надходять від судів та суддів; щодо забезпечення всіх залів судових 

засідань та кабінетів суддів засобами сповіщення про небезпеку 
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("тривожними кнопками"); щодо забезпечення за рахунок коштів Державного 

бюджету України житла суддів охоронною сигналізацією протягом 2019 

року [148]. 

Рішення Вищої Ради Правосуддя «Про затвердження Положення про 

Державну судову адміністрацію України» від 17.01.2019 р. № 141/0/15-

19  [140]. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 18.06.1999 р. 

«Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, 

працівників  суду  і  правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у 

судочинстві» [132]. 

Четвертий рівень правової системи механізму державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів складають міжнародно-правові 

угоди і договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, та які, відповідно до ст. 9 Конституції України [59], є частиною 

національного законодавства України. 

Ляхівненко С. М.. заначає, що норми міжнародного права закріплюють 

як у якості принципів, так й у вигляді конкретних правил поведінки. При 

цьому конкретні правила поведінки завжди оформлюються у вигляді норм 

міжнародних актів або звичаїв, а кожен принцип може бути сформульований 

в якому-небудь міжнародному акті у вигляді деякої норми, однак може і не 

одержати чіткого формулювання і виявлятися в сукупності норм, 

комплексний аналіз яких дозволяє судити про їх системну єдність та 

відповідність певному принципу. Особливо важливо розуміти, що з позицій 

методології міжнародні стандарти не можна сприймати як таке, що стоїть 

незмірно вище за будь-які правила, діючі в кожній окремо взятій державі [71, 

с. 668]. 

Національне законодавство містить визначення «міжнародний договір 

України» під яким розуміється укладений у письмовій формі з іноземною 

державою або іншим суб'єктом міжнародного права, який регулюється 

міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи 
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декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його 

конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо). 

Відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» 

міжнародні договори України можна детермінувати:  

1) в залежності від суб’єкта, наділеного повноваженнями на його 

підписання: ті, що підписуються Президентом України або за його 

дорученням - від імені України; ті, що підписуються Кабінетом Міністрів 

України або за його дорученням - від імені Уряду України; ті, що 

підписуються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 

влади, державними органами (міжвідомчі) - від імені міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, державних органів; 

2) в залежності від сфери суспільних відносин: політичні, мирні, 

територіальні і такі, що стосуються державних кордонів, розмежування 

виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України; 

ті, що стосуються прав, свобод та обов'язків людини і громадянина; про 

участь України в міждержавних союзах та інших міждержавних об'єднаннях 

(організаціях), системах колективної безпеки; про військову допомогу та 

направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав чи допуску 

підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України, умови їх 

тимчасового перебування, включаючи терміни виведення, фінансово-

економічні, екологічні та інші наслідки і компенсації; про використання 

території та природних ресурсів України; з економічних, торговельних, 

науково-технічних, гуманітарних та інших питань [154].  

До міжнародно-правових угод та договорів у сфері державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів можна віднести: 

1) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права [81]; 

2) Основні принципи незалежності судових органів [91]; 

3) Бангалорські принципи поведінки судді [7]; 
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4) Декларація про право та обов'язки окремих осіб, груп і органів 

суспільства заохочувати і захищати загальновизнані права людини та основні 

свободи [30]; 

5) Декларація про мінімальні стандарти забезпечення безпеки та 

захисту співробітників прокуратури і їх сімей [29]; 

6) Договір між Україною та Канадою про взаємодопомогу у 

кримінальних справах: міжнародний документ [37]; 

7) Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу 

та правові відносини у цивільних і кримінальних справах: міжнародний 

документ [36]. 

8) Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи (в 

яких державам-членам вказано про необхідність вжиття всіх заходів для 

гарантування безпеки суддів, до яких належить захист судів і суддів, які 

можуть стати чи вже стали жертвами погроз або актів насильства) та 

ін. [174]. 

З урахуванням вищенаведеного вбачається за можливе виділити 

існування у правовій доктрині окремого інституту – механізму державного 

захисту працівників суду та правоохоронних органів, який є системою 

відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, 

що врегульовують порядок реалізації державного захисту, правовий статус 

суб’єктів, які беруть участь у відносинах у сфері державного захисту. 

В цьому підрозділі досліджено правову основу адміністративно-

правового механізму державного захисту суддів Конституційного Суду, 

працівників суду, правоохоронних органів, їхніх близьких родичів. 

Визначено, що правова основа механізму державного захисту суддів та 

працівників правоохоронних органів має багаторівневу структуру, яка  

складається з основних чотирьох рівнів, що можуть мати власні підрівні, а 

саме: 1) Конституція України; 2) Закони України; 3) інші нормативно-правові 

акти; 4) міжнародно-правові угоди і договори. 
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Обґрунтовано існування у правовій доктрині окремого інституту – 

механізму державного захисту працівників суду та правоохоронних органів, 

який є системою відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою 

правових норм, що врегульовують порядок реалізації державного захисту, 

правовий статус суб’єктів, які беруть участь у відносинах у сфері державного 

захисту. 

 

 

1.3. Суб’єкти, які мають право на отримання державного захисту 

 

 

Питання здійснення адміністративно-правового механізму державного 

захисту працівників правоохоронних органів та суду тривалий час 

залишаються дискусійним. Законом України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» визначено невичерпний перелік 

суб’єктів, які мають право на отримання державного захисту. Внаслідок 

неоднакового застосування законодавства щодо підстав та процедури 

ініціювання застосування державного захисту та суб’єктів, які мають право 

на державний захист, вказана діяльність є малоефективною та часто порушує 

права та інтереси працівників правоохоронних органів та суду [122]. 

Для окреслення адміністративно-правового механізму державного 

захисту працівників правоохоронних органів та суду, необхідно встановити 

коло суб’єктів, яких наділено правом на забезпечення державного захисту.  

Під терміном «суб’єкти, які мають право на отримання державного 

захисту» пропонується розуміти особи, які займають визначену законом 

посаду та реалізують відповідні повноваження, а також їхні близькі родичі. 

Відповідно до цього Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» державному захисту підлягають 

судді Конституційного Суду України, судді та працівники апаратів судів, 

працівники правоохоронних органів, а також співробітники кадрового складу 
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розвідувальних органів України, військовослужбовці Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України, співробітники Служби судової охорони, 

працівники Антимонопольного комітету України та уповноважені особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які беруть 

безпосередню участь відповідно у конституційному провадженні; розгляді 

справ у судах, кримінальному провадженні та провадженні у справах про 

адміністративні правопорушення; оперативно-розшуковій та розвідувальній 

діяльності; виконанні бойових (спеціальних) завдань, покладених на Сили 

спеціальних операцій Збройних Сил України; охороні громадського порядку 

і громадської безпеки; виконанні вироків, рішень, ухвал і постанов судів, 

постанов органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

досудове розслідування, та прокурорів; контролі за переміщенням людей, 

транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через 

державний і митний кордон України; нагляді і контролі за виконанням 

законів [122]. 

Суб’єктів, які беруть участь у правовідносинах в сфері державного 

захисту пропонуємо класифікувати:  

 в залежності від гілки влади, яку вони представляють на:  

1) суб’єкти, які представляють судову владу (зокрема, судді, 

працівники апаратів судів, їх близькі родичі); 

2) суб’єкти, які представляють виконавчу владу (зокрема, працівники 

органів охорони державного кордону, митних органів, органів державного 

фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші 

органів, їх близькі родичі ); 

 в залежності від сфери їх діяльності на тих, що беруть участь:  

1) у конституційному провадженні; 

2) розгляді справ у судах, кримінальному провадженні та провадженні 

у справах про адміністративні правопорушення; 

3) оперативно-розшуковій та розвідувальній діяльності; 
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4) виконанні бойових (спеціальних) завдань, покладених на Сили 

спеціальних операцій Збройних Сил України; 

5) охороні громадського порядку і громадської безпеки; 

6) виконанні вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та 

прокурорів; 

7) контролі за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та 

інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України; 

8) нагляді і контролі за виконанням законів [98]. 

Окрім цього, прийнятною є класифікації суб’єктів, які мають право на 

забезпечення державного захисту на наступні групи:  

1) судді Конституційного Суду України, судді та працівники апаратів 

судів;  

2) працівники правоохоронних органів; 

3) суб’єкти, які за певних умов мають право на отримання державного 

захисту;  

4) близькі родичі осіб, які відповідають ознакам суб’єктів, яких 

віднесено до 1–3 груп [122]. 

Разом з цим, слід сказати застосування заходів державного захисту не є 

безумовним. Підставами та умовами надання державного захисту є:  

1) чітке визначення та віднесення на рівні закону категорії посади, та 

відповідно родича або члена сім’ї на яких поширюється такий захист;  

2) безпосередня участь працівника суду та правоохоронних органів в 

конституційному провадженні, розгляді справ у судах, кримінальному 

провадженні та провадженні у справах про адміністративні правопорушення; 

оперативно-розшуковій та розвідувальній діяльності; виконанні бойових 

(спеціальних) завдань, покладених на Сили спеціальних операцій Збройних 

Сил України; охороні громадського порядку і громадської безпеки; 

виконанні вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та 
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прокурорів; контролі за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів 

та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України; 

нагляді і контролі за виконанням законів;  

3) наявність відомостей про перешкоджання виконанню покладених на 

працівників суду та правоохоронних органів обов’язків і здійсненню наданих 

прав;  

4) наявність даних про існування реальної загрози життю, здоров’ю, 

або майну працівників суду та правоохоронних органів та їх близьких 

родичів у зв’язку із службовою діяльністю цих осіб;  

5) зв'язок між протиправними діями, існуванням реальної загрози 

(зазначених в пунктах 3,4) із діяльністю працівника суду або правоохоронних 

органів. 

При цьому, приводом для вжиття спеціальних заходів забезпечення 

безпеки працівника суду або правоохоронного органу та його близьких 

родичів може бути: а) заява працівника або його близького родича; 

б) звернення керівника відповідного державного органу; в) отримання 

оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров'ю, 

житлу і майну осіб, які підлягають захисту [98]. 

Характеризуючи першу групу суб’єктів, які мають право на 

забезпечення державного захисту, до якої належать судді Конституційного 

Суду України, судді та працівники апаратів судів, слід сказати, що правовий 

статус суддів врегульований Конституцією України [59] та Законом України 

«Про судоустрій і статус суддів [167]. 

За національним законодавством суддею є громадянин України, який 

відповідно до Конституції України та Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в 

одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. Судді в 

Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судоустрою 

чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді. Особа набуває статусу 

судді та одночасно обов’язку з антикорупційного декларування після 
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складення присяги судді під час урочистої церемонії у присутності 

Президента України. До участі в церемонії запрошуються Голова Верховного 

Суду, Голова Ради суддів України, Голова Вищої ради правосуддя та Голова 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України [167]. 

Організація судової влади та здійснення правосуддя в Україні 

врегульовані Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Судову 

владу в Україні реалізовують судді та, у визначених законом випадках, 

присяжні шляхом здійснення правосуддя у рамках відповідних судових 

процедур.  

Національну систему судоустрою складають: 1) місцеві суди; 

2) апеляційні суди; 3) Верховний Суд (найвищий суд). 

Для розгляду окремих категорій справ в системі судоустрою діють 

вищі спеціалізовані суди, якими є:1) Вищий суд з питань інтелектуальної 

власності; 2) Вищий антикорупційний суд. 

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним 

законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або 

залучається до здійснення правосуддя [167]. Інститут присяжних є проявом 

участі народу у здійсненні правосуддя.  

Згідно ч. 3 ст. 68 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

визначено, що на присяжних поширюються гарантії незалежності і 

недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними 

обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням 

присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення 

виконання цих обов’язків. 

Таким чином, хоча в розумінні Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» присяжний не є суддею, одночасно норми цього закону прямо 

вказують на поширення гарантій незалежності і недоторканності суддів, 

установлених законом (в тому числі щодо заходів безпеки) на присяжних під 

час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя, а в деяких випадках 

 й після закінчення виконання цих обов’язків. При цьому, Закон України 
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«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» взагалі 

не містить положень про присяжних. 

З огляду на зазначене, було б доречно поширити дію норм Закону 

України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» 

ще й на присяжних, які також здійснюють правосуддя і підпадають під ті ж 

самі ризики і загрози, що й судді. Для цього, пропонується внести відповідні 

зміни в ст. 126 Конституції України та Закон України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» [122]. 

Способами забезпечення незалежності судді є:  

1) особливий порядок призначення, притягнення до відповідальності, 

звільнення та припинення повноважень;  

2) недоторканність та імунітетом судді;  

3) незмінюваність судді;  

4) порядок здійснення правосуддя, визначеним процесуальним 

законом, таємниця ухвалення судового рішення;  

5) заборона втручання у здійснення правосуддя;  

6) відповідальність за неповагу до суду чи судді;  

7) окремий порядок фінансування та організаційного забезпечення 

діяльності судів, установленим законом; 

8) належне матеріальне та соціальне забезпечення судді;  

9) функціонування органів суддівського врядування та 

самоврядування;  

10) визначені законом засоби забезпечення особистої безпеки судді, 

членів його сім’ї, майна, а також інші засоби їх правового захисту;  

11) право судді на відставку. 

Одночасно з цим, на органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб, а також фізичних і 

юридичних осіб та їх об’єднання покладається обов’язок поважати 

незалежність суддів і не посягати на неї [167], [102]. 
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Вищезазначене дає підстави говорити, що в розумінні Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» засоби забезпечення особистої безпеки 

суддів, їх членів сім’ї, та їхнього майна розглядаються як засоби правового 

захисту.  

Щодо працівників апарату суду, то до них віднесено: голову апарату 

суду, його заступників, працівників управління, відділів, секторів, що 

здійснюють свої функції на підставі положень, які затверджуються 

керівником апарату відповідного суду, секретарі судового засідання, наукові 

консультанти та судові розпорядники. При цьому, кожен працівник апарату 

суду має посвідчення, що підтверджує його особу й повноваження [145]. 

Щодо помічника судді, то ним може бути працівник апарату суду, який 

є патронатним службовцем у суді, який забезпечує виконання суддею 

повноважень щодо здійснення правосуддя [106]. Секретар судового засідання 

є посадовою особою апарату суду, який забезпечує організаційний аспект 

розгляду адміністративної справи. Адміністративною процесуальною 

правосуб’єктністю у цьому випадку наділено громадян України, які мають 

вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» (станом на теперішный час, 

назву спеціальності змінено на «Право») або «Правоохоронна  діяльність»  з  

освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог 

щодо стажу роботи [194]. Судовий розпорядник також належить до апарату 

суду та є праціником служби судових розпорядників, який забезпечує 

додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, 

виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні [167]. 

Цього статусу може набути особа, яка має ступінь вищої освіти не нижче 

молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Право», вільно володіє 

державною мовою [108]. 

В одному із рішень Пленумуму ВерховногоСуду України 

наголошувалось, що незалежність і недоторканність не є особистим 

привілеєм судді, а є способом захисту публічних інтересів, насамперед прав  і 

свобод людини  та  громадянина [133]. 
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Щодо функціонування Конституційного Суду України, слід сказати що 

йому притаманно власне нормативно-правове регулювання, окреме 

фінансування, особливості здійснення діяльності. Про Конституційний Суд 

України в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» [167] не 

зазначається жодного слова. 

Серед вчених немає єдиної думки щодо місця Конституційного суду 

України в системі державних органів загалом, та правосуддя зокрема.  

Зокрема, Мусіяка В.І. під час аналізу проблем імплементації змін до 

Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду 

України вказує на виведення Конституційного Суду України із системи 

правосуддя і визначає розгляд справ за конституційними скаргами осіб як 

позасудовий інститут захисту прав і свобод. Автор зауважує, що до внесення 

змін до Конституції щодо правосуддя конституційно-правова доктрина 

базувалася на сприйнятті Конституційного Суду України як органу 

конституційного судочинства. Після внесення змін до Основного закону 

Конституційний Суд України остаточно втратив офіційні ознаки належності 

до органів судочинства, у його компетенції тепер – виключно 

конституційний контроль [84, с. 39]. 

Натомість, Водянніков О. Ю. щодо реформування статусу 

Конституційного Суду України наголошує, що Конституційний Суд України 

був виведений із системи судочинства і поставлений над всіма трьома 

гілками влади [20]. 

В свою чергу, Берестова І. з урахуванням думок сучасних вітчизняних 

правників, фахівців у галузі конституціонального права приходить до 

обґрунтованого висновку про приналежність Конституційного Суду України 

до так званих «інших юрисдикційних органів із конституційним статусом, 

який захищає права і свободи людини і громадянина як останній 

уповноважений на це державний орган на національному рівні». В 

підтвердження чого авторка посилається на зміст ст. ст. 55, 159 Конституції 
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України і положення Закону України «Про Конституційний Суд 

України» [12, с. 157]. 

На рівні нормативно-правових актів діяльність Конституційного суду 

України регулюється розділом ХІІ Конституції України [59],Законом України 

«Про Конституційний Суд України» [153], та Регламентом Конституційного 

суду України, ухваленим на спеціальному пленарному засіданні 

Конституційного Суду України Постановою Конституційного Суду України 

від 22 лютого 2018 року № 1-пс/2018 [172].  

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність 

Конституції України законів України та у передбачених Основним законом 

випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а 

також інші повноваження відповідно до Конституції.  

Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який 

володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має 

вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права 

щонайменше п’ятнадцять років, високі моральні якості, є правником із 

визнаним рівнем компетентності. Суддя Конституційного Суду є суб’єктом, 

на якого поширюється вимога з антикорупційного декларування.  

Щодо набуття особою статусу Судді Конституційного Суду, то є певні 

суперечності. З однієї сторони, відповідно до ст. 17 Закону України «Про 

Конституційний Суд», суддя Конституційного Суду набуває відповідних 

прав (одночасно з статусом) з дня складення ним на спеціальному 

пленарному засіданні присяги не пізніше п’ятого робочого дня з дня 

призначення Судді на посаду. З іншої сторони, відповідно до ст. 18 цього ж 

Закону особа набуває статусу судді Конституційного Суду з дня, що є 

наступним за днем призначення на посаду. З метою уникнення 

суперечностей, уявляється доцільним визначити, що особа набуває статусу 

судді Конституційного суду з моменту складення присяги.  

Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду 

України та членів його сім’ї [59]. 
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В розумінні Закону України «Про Конституційний Суд України» 

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який 

забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про 

відповідність Конституції України законів України та у передбачених 

Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення 

Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції 

України. 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про Конституційний Суд 

України», яка має назву «Гарантії безпеки судді Конституційного Суду та 

членів його сім’ї» зазначено, що безпека судді Конституційного Суду 

України та членів його сім’ї (батьків, чоловіка/дружини, дітей) перебуває під 

особливим захистом держави.  

Органи правопорядку вживають заходів задля безпеки судді та членів 

його сім’ї за наявності відповідної заяви судді. Вчинені у зв’язку з діяльністю 

судді посягання на його життя і здоров’я, погроза вбивством, насильством та 

вчинення таких самих дій щодо членів його сім’ї мають наслідком 

відповідальність, установлену законом [206]. 

Особливістю державного захисту суддів Конституційного Суду 

України є те, що рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення 

безпеки приймається та в подальшому контролюється головою 

Конституційного Суду України, а вжиття заходів задля безпеки судді та 

членів його сім’ї за наявності відповідної заяви судді здійснюється 

відповідно до Закону України «Про Конституційний Суду України» [153] 

органами правопорядку, а згідно Закону України Закону України «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів»  відповідний 

підрозділ Національної поліції України [122]. 

Тобто, знову ж таки вбачається невідповідність положень в двох 

нормативно-правових актах однакової юридичної сили в частині визначення 

суб’єкту, який забезпечує вжиття заходів задля безпеки судді 

Конституційного Суду України та членів його сім’ї. Вважаємо, що поняття 
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«органи правопорядку» є ширшим за дефініцію «підрозділ Національної 

поліції України», органи Національної поліції України входять у категорію 

органів правопорядку. У зв’язку з чим, слід внести зміни у законодавчі акти, 

чітко визначившись в компетенцію якого органу віднесено вжиття заходів 

задля безпеки судді Конституційного Суду України та членів його сім’ї [99]. 

Окрім цього, враховуючи відсутність прямих посилань в Конституції 

України та законах України про віднесення Конституційного суду України до 

системи правосуддя, доцільного говорити про перегляд положень Закону 

України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» 

в частині регулювання державного захисту суддів Конституційного Суду 

України [122]. 

Другу групу суб’єктів, які мають право на державний захист складають 

працівники правоохоронних органів.  

В Україні діє досить розгалужена система правоохоронних органів, 

діяльність яких спрямовано на забезпечення законності і правопорядку, 

захист прав та інтересів громадян, соціальних груп, суспільства і держави, 

попередження, припинення правопорушень, застосування державного 

примусу або заходів громадського впливу до осіб, які порушили закон та 

правопорядок. Лише за останні роки створено такі органи правопорядку як 

НАБУ, Державне бюро розслідування та інші. 

Діяльність фактично кожного із державних органів, а особливо 

правоохоронних пов’язано з ризиками та загрозами їхньому здоров’ю, а в 

деяких випадках  навіть і життю. Працівник правоохоронного органу 

одночасно є суб’єктом, який забезпечує державний орган, а також тим, що 

має право на такий захист. [100]. 

Станом на теперішній час, єдиного підходу до визначення поняття 

«правоохоронний орган» не вироблено ні в законодавстві, ні в теорії права. 

Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» визначено невичерпний перелік правоохоронних органів на підставі 
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наявності у них такої детермінуючої ознаки як здійснення правозастосовної 

або правоохоронної функції [122]. 

Термін «функція» позначає роль та цільове призначення діяльності 

окремого суб’єкта і застосовується для окреслення особливостей будь-яких 

соціальних, технічних, біологічних, правових явищ. В цілях цього 

дослідження правозастосовна або правоохоронна функція може бути 

визначена як елемент правового статусу суб’єкта публічної адміністрації, що 

відображає зміст та цільове призначення публічного адміністрування, яке 

забезпечується методами управлінського впливу та має на меті протидію 

злочинності та забезпечення публічного інтересу. 

Виходячи з змісту ст. 1 Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» до органів, яких наділено 

правозастосовними або правоохоронними функціями віднесено: органи 

прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, НАБУ, органи охорони 

державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання 

покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, 

рибоохорони, державної лісової охорони тощо [122]. 

Можливим є застосування підходу до визначення системи 

правоохоронних органів через нормативне закріплення за ними статусу 

правоохоронного. Правовий статус правоохоронного органу закріплено в 

окремих законодавчих актах, відповідно за: Національну поліцією [157], 

прокуратурою [164], Державним бюро розслідувань [121], Службою безпеки 

України [166], Державною прикордонною службою України [125], 

Державною кримінально-виконавчою службою України [123], Національним 

антикорупційним бюро України [155], тощо.  

Розкриття функціонального призначення та структури 

правоохоронного органу в більшості випадках здійснюється на рівні 

відповідного спеціального закону. Наприклад, відповідно до Закону України 

«Про Національну поліцію» Національна поліція України є центральним 



74 

органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення 

охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки і порядку.  

Систему Національної поліції України складають: центральний орган 

управління поліцією і територіальні органи поліції. До складу апарату 

центрального органу управління поліції входять організаційно поєднані 

структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а також 

виконання покладених на поліцію завдань. У складі поліції функціонують: 1) 

кримінальна поліція; 2) патрульна поліція; 3) органи досудового 

розслідування; 4) поліція охорони; 5) спеціальна поліція; 6) поліція 

особливого призначення [157].  

Щодо визначення статусу прокуратури як правоохоронного органу, то 

згідно ст. 131-1 Конституції України прокуратура здійснює: 1) підтримання 

публічного обвинувачення в суді; 2) організацію і процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань 

під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими 

слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 3) представництво 

інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені 

законом [100]. 

Відповідно до Закону України «Про прокуратуру України» 

прокуратура України становить єдину систему, яка здійснює встановлені 

Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, 

загальних інтересів суспільства та держави [164]. 

Відповідно до Закону України «Про державне бюро розслідувань» 

Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який 

покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття 

та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його 

компетенції.  

Систему Державного бюро розслідувань складають центральний 

апарат, територіальні управління, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та 
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науково-дослідні установи. У складі Державного бюро розслідувань діють 

слідчі, оперативні підрозділи, підрозділи внутрішнього контролю та інші 

підрозділи Гранична чисельність центрального апарату та територіальних 

управлінь Державного бюро розслідувань становить 1 тисячу 600 осіб. 

Державне бюро розслідувань є юридичною особою публічного права та 

здійснює свої повноваження безпосередньо і через територіальні управління. 

Для забезпечення виконання завдань Державного бюро розслідувань 

утворюються такі його територіальні управління, які є юридичними особами 

публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної 

казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба 

України і своїм найменуванням та діють на підставі положень, що 

затверджуються Директором Державного бюро розслідувань [121].  

Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» Служба 

безпеки України є державним органом спеціального призначення з 

правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, 

захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної 

цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу 

України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-

підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих 

організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці. 

Систему Служби безпеки України складають Центральне управління 

Служби безпеки України, підпорядковані йому регіональні органи, органи 

військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково-

дослідні та інші заклади Служби безпеки України. Організаційна структура 

Служби безпеки України визначається Президентом України. 

Для організації і проведення антитерористичних операцій та 

координації діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи 

залучаються до антитерористичних операцій, при Службі безпеки України 

функціонує Антитерористичний центр [166]. 
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Відповідно до Закону України «Про Державну прикордонну службу 

України» Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом 

спеціального призначення і має таку загальну структуру: 1) центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

державного кордону; 2) територіальні органи центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

державного кордону; 3) Морська охорона, яка складається із загонів морської 

охорони; 4) органи охорони державного кордону - прикордонні загони, 

окремі контрольно-пропускні пункти, авіаційні частини; 5) розвідувальний 

орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері охорони державного кордону. 

Окрім цього, у складі центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, 

територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони державного кордону, органів охорони 

державного кордону функціонують підрозділи спеціального призначення - 

оперативного документування, оперативно-технічні, забезпечення 

внутрішньої безпеки та власної безпеки. 

Загальна чисельність Державної прикордонної служби України 

становить 53000 осіб, у тому числі 45000 військовослужбовців.  

На Державну прикордонну службу України покладаються завдання 

щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони 

суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) 

економічній зоні [125].  

Відповідно до Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу 

службу України» на Державну кримінально-виконавчу службу України 

покладається завдання щодо здійснення державної політики у сфері 

виконання кримінальних покарань.  

Державна кримінально-виконавча служба України відповідно до закону 

здійснює правозастосовні та правоохоронні функції і складається з 
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центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері виконання кримінальних покарань, його територіальних органів 

управління, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, 

слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів 

охорони здоров'я, підприємств установ виконання покарань, інших 

підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання 

завдань Державної кримінально-виконавчої служби України. Загальна 

чисельність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, 

що утримується за рахунок Державного бюджету України, визначається 

відповідно до закону [123]. 

Законом України «Про НАБУ» передбачено, що НАБУ є державним 

правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, 

віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. 

НАБУ складається з центрального і не більше семи територіальних 

управлінь. 

У випадку обґрунтованої необхідності, директор Національного 

антикорупційного бюро України наділений повноваженнями на утворення 

своїм рішенням додаткові територіальні управління НАБУ у межах області 

чи Автономної Республіки Крим.  

До структури управлінь НАБУ можуть входити підрозділи детективів, 

що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, інформаційно-аналітичні, 

оперативно-технічні підрозділи, підрозділи, що здійснюють виявлення 

майна, яке може бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, 

підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, 

представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, експертні, 

фінансові, кадрові та інші підрозділи. 
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Гранична чисельність центрального та територіальних управлінь НАБУ 

становить 700 осіб, у тому числі не більше 500 осіб начальницького 

складу [155]. 

Таким чином, приходимо до висновку, що до правоохоронних органів, 

які наділено правом на державний захист може бути віднесено, з одного 

боку, тих, яких прямо зазначено в спеціальному законодавстві [122] та, з 

іншого боку – тих органів, які виконують правозастосовну або 

правоохоронну функції, що закріплено на нормативному рівні. 

Третю групу складають суб’єкти, які за певних умов мають право на 

отримання державного захисту, до яких пропонуємо в цілях запропонованої 

класифікації віднести: 

1)  співробітників кадрового складу розвідувальних органів України; 

2) співробітників Служби судової охорони; 

3) працівників Антимонопольного комітету України; 

4) уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку.  

Правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий 

статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів України та 

осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок 

здійснення контролю за розвідкою визначено Законом України «Про 

розвідку». 

Співробітниками кадрового складу є співробітник розвідувального 

органу, який за посадою, що він займає в цьому органі, виконує посадові 

(службові) обов’язки, безпосередньо пов’язані з організацією, здійсненням та 

забезпеченням розвідувальної діяльності.  

Співробітниками розвідувальних органів є військовослужбовці та 

державні службовці кадрового складу, а також військовослужбовці, державні 

службовці та працівники, які не належать до кадрового складу цих органів. 

В свою чергу розвідувальними органами України визначено державні 

органи, уповноважені Законом України «Про розвідку» здійснювати 
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розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів України від 

зовнішніх загроз. 

Під розвідувальною діяльністю слід розуміти систему розвідувальних 

заходів, що проводяться розвідувальними органами України для виконання 

покладених на ці органи завдань та здійснення визначених Законом України 

«Про розвідку» функцій. 

До органів, які мають статус «розвідувальних» слід віднести: 

1) Службу зовнішньої розвідки України; 2) розвідувальні органи 

Міністерства оборони України; 3) розвідувальний орган центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

державного кордону. 

Здійснення розвідувальної діяльності іншими, ніж передбачені цією 

статтею, державними органами, військовими формуваннями, 

підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності або 

фізичними особами забороняється, крім проведення розвідувальних заходів 

та здійснення спеціальної розвідки іншими суб’єктами розвідувального 

співтовариства у випадках, передбачених Законом України «Про 

розвідку» [165]. 

Відповідно до рішенням Вищої ради правосуддя «Про затвердження 

Положення про проходження служби співробітниками Служби судової 

охорони співробітників» від 04.04.2019 р. № 1052/0/15-19 Служби судової 

охорони здійснює підтримання громадського порядку в суді, припинення 

проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та 

установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного 

забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників 

суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу. 

Відповідно до ст. 161 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» [167], служба судової охорони є державним органом у системі 

правосуддя для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку 

в судах [142]. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1402-19#n1882
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Зазначене дає підстави прийти до висновку, що Служба судової 

охорони одночасно є суб’єктом, який наділений відповідно до Закону 

України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» [122], а з іншої є органом який виконує функцію щодо державного 

забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників 

суду [142]. 

Відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» Антимонопольний комітет України є державним органом із 

спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного 

захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних 

закупівель. 

Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та 

восьми державних уповноважених. Голова Антимонопольного комітету 

України має першого заступника та заступника Голови Антимонопольного 

комітету України, які призначаються з числа державних уповноважених. У 

разі необхідності для забезпечення здійснення Антимонопольним комітетом 

України окремих завдань за рішенням Президента України в 

Антимонопольному комітеті України додатково вводиться посада заступника 

Голови Антимонопольного комітету України. 

Антимонопольний комітет України і його територіальні відділення 

становлять систему органів Антимонопольного комітету України, яку 

очолює Голова Комітету [116]. 

Положенням про Національну комісію з цінних паперів та фондового 

ринку, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 р. 

№ 1063/2011 визначено, що Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку є державним колегіальним органом, підпорядкованим 

Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.  

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як 

колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести членів 

Комісії. При цьому, в Положенні про Національну комісію з цінних паперів 
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та фондового ринку, затвердженим Указом Президента України від 

23.11. 2011 р. № 1063/2011 термін «уповноважена особа Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку» на відмінно від Закону України «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів» [122] не 

використовується і не тлумачиться. 

При цьому, слід наголосити, що спеціальним законом про державний 

захист прямо не визначено безумовну умову за напрямком сфери діяльності, 

за якої суб’єкти набувають права на державний захист. Примітно, що усі з 

перелічених в Законі України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» [122] суб’єктів (включаючи уповноважених осіб 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [156]) тим чи 

іншим чином здійснюють нагляд і контроль за виконанням законів. 

Щодо визначення участі особи в кримінальному провадженні, 

зазначимо наступне. Виходячи з положень КПК України, суб’єкт може брати 

участь в кримінальному провадженні, набуваючи статусу: прокурора (ст. 36); 

працівника органу досудового розслідування (при цьому, органами 

досудового слідства є: 1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) 

органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань; 

2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України; а органами дізнання – підрозділи дізнання 

або уповноважені особи інших підрозділів: а) органів Національної поліції; 

б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань; 

ґ) Національного антикорупційного бюро України (ст. 38)); підозрюваного, 

обвинуваченого (ст. 42); законного представника підозрюваного, 

обвинуваченого (ст. 44) тощо [65]. 

Натомість, участь суб’єкта в провадженні у справах про 

адміністративні правопорушення є можливою не лише в якості учасника 



82 

судового розгляду справи. Виходячи з положень ст. 212 КУпАП, справи про 

адміністративні правопорушення також можуть розглядатися:  

1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, 

селищних, міських рад;  

2) виконавчими комітетами (а в населених пунктах, де не створено 

виконавчих комітетів, виконавчими органами, що виконують їх 

повноваження) сільських, селищних, міських рад та їх посадовими особами; 

3) органами Національної поліції, органами державних інспекцій та 

іншими органами (посадовими особами) [57]. 

Наприклад, участь у оперативно-розшуковій та розвідувальній 

діяльності означає, що суб’єкта було уповноважено на: 1) здійснення системи 

гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів із 

застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів [158]; 2) 

здійснення системи розвідувальних заходів, що проводяться розвідувальними 

органами України для виконання покладених на ці органи завдань та 

здійснення визначених функцій [158]. 

Виконання такої умови як участь в охороні громадського порядку і 

громадської безпеки суб’єктами, яких визначено в окремому порядку 

дотично саме для Служби судової охорони, яка є державним органом у 

системі правосуддя для забезпечення охорони та підтримання громадського 

порядку в судах [141]. 

Таким чином, приходимо до висновку, що віднесення особи до групи 

суб’єктів, які за певних умов мають право на отримання державного захисту 

пов’язано з займаною посадою особи, з одного боку, та з здійснення окремих 

повноважень, з іншого. При цьому, здійснення специфічних видів діяльності 

без зайняття посади у органі, якого віднесено до переліку – не є підставою 

для отримання права на державний захист.   

Національний адміністративно-правовий механізм державного захисту 

розповсюджує дію гарантій на родичів працівника суду та правоохоронних 

органів. Однак, такими гарантіями наділені не усі особи, та й не завжди. 
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Групу близьких родичів в значенні державного захисту складають 

батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, 

посягання на життя, здоров’я, житло і майно яких перешкоджає виконанню 

працівниками суду і правоохоронних органів покладених на них законом 

обов’язків і здійсненню наданих прав [122]. 

Відповідно до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських 

засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового 

положення про комісії з питань етики, затвердженого наказом МОЗ України 

від 23.09.2009 р. № 690 близькими родичами є фізичні особи, природний 

зв'язок між якими ґрунтується на походженні один від одного або від 

спільних предків і має правове значення у випадках, передбачених 

законодавством. Близькими родичами є чоловік/дружина, батьки, діти, рідні 

брати і сестри [113]. 

Згідно Інструкції про порядок відбування покарання засуджених 

військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, 

затвердженої наказом Міністерства оборони України від 18.05.2015 р. № 215  

близькі родичі це члени сім’ї військовослужбовця, до яких належать його 

подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, всиновлені, рідні брати і сестри, дід, 

баба, онуки [50]. 

Слід відмітити, що в законодавстві наявне використання інших схожих 

термінів. Зокрема,  «близькі особи» до яких відносяться: члени сім’ї суб’єкта, 

зазначеного у частині першій ст. 3 Закон України «Про запобігання 

корупції», а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, 

дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна 

сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, 

рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, 

правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати 

дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи 

піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного 

суб’єкта [131];  «близькі члени родини»: чоловік або дружина і родичі 
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(визнані такими згідно із законодавством) фізичної особи, що є пов'язаною 

стороною, які можуть впливати або перебувають під впливом такої фізичної 

особи щодо прийняття рішень з фінансової, господарської та комерційної 

політики підприємства [104]. 

Кримінальний процесуальний кодекс використовує термін «близькі 

родичі та члени сім’ї», до яких відносяться: чоловік, дружина, батько, мати, 

вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, 

баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи 

усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або 

піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 

побутом [65]. 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» зазначено, що безпека судді Конституційного Суду України та 

членів його сім’ї (батьків, чоловіка/дружини, дітей) перебуває під особливим 

захистом держави [153].  

Таким чином, положеннями Закону України «Про Конституційний Суд 

України» [153] в порівняні від Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів [122]» уточнюється, що членами 

сім’ї судді Конституційного Суду України є тільки батьки, чоловік/дружина, 

діти. Натомість згідно Сімейного кодексу України сім'ю складають особи, які 

спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у 

зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, 

дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно [180]. 

Норми Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» до всіх інших суб’єктів, які мають право на 

державний захист, окрім родичів судді Конституційного Суду України, 

використовує поняття «близькі родичі», яке є значно ширшим за «члени 

сім’ї», оскільки охоплює окрім батьків, дружини/чоловіка та дітей ще й таких 

осіб, як рідні брати і сестри, дід, баба, онуки [122]. 
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Вважаємо, що такі обмеження кола близьких родичів суддів 

Конституційного Суду України мають дискримінаційний характер порівняно 

з тими, що передбачені для близьких осіб працівників суду та 

правоохоронних органів. З урахуванням чого, пропонується внести зміни у 

Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» та Закон України «Про Конституційний Суд України», поширивши 

дію державного захисту на близьких родичів суддів Конституційного Суду 

України та удосконалити визначення поняття «члени сім’ї», до якого з 

урахуванням положень, визначених у сімейному законодавстві України, 

пропонується віднести батьків, чоловіка/дружину, дітей та осіб, які спільно 

проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й 

обов’язки [99]. 

Проведене дослідження засвідчує відсутність єдиного підходу до 

використання термінології в чинному законодавстві, та звуження кола 

близьких родичів в системі державного захисту суддів Конституційного Суду 

України та їх близьких 

Таким чином, можна прийти до висновку, що законодавство 

передбачає широке коло суб’єктів, які мають право на державний захист. 

Особливістю суб’єктного складу правовідносин щодо державного захисту є 

розповсюдження дії положень законів не тільки на окремих працівників, а 

також на їх близьких родичів. 

У цьому підрозділі наведено коло суб’єктів, які мають право на 

отримання державного захисту. Виокремлено чотири групи суб’єктів, які 

мають право на забезпечення державного захисту. Надано визначення 

поняття «суб’єкти, які мають право на отримання державного захисту», 

згідно з яким це особи, які займають визначену законом посаду та реалізують 

відповідні повноваження, а також їхні близькі родичі. 

Визначено, що Конституційний Суд України є органом, який наділений 

особливим статусом і реалізує конституційну юрисдикцію. Державному 
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захисту підлягають судді Конституційного Суду України та члени їх сімей 

(батьки, чоловік/дружина, діти). 

 

 

1.4. Інституційна система органів управління, які забезпечують 

державний захист працівників суду та правоохоронних органів 

 

Діяльність щодо забезпечення державного захисту працівників 

правоохоронних органів та суду є невід’ємним елементом превентивного 

механізму забезпечення законності у публічному секторі.  

З позиції методології дослідження поняття інституційна система 

органів управління, які забезпечують державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів, їх близьких родичів базовими є категорії 

системного підходу, насамперед поняття системи.  

Система може бути визначена як сукупність закономірно 

впорядкованих, взаємопов’язаних елементів, кожен із яких є внутрішньою 

одиницею цієї сукупності, що у взаємодії з іншими елементами утворює 

систему як ціле з наявною відповідною структурою та здатністю до 

саморозвитку. Структурний аспект системного дослідження передбачає 

з’ясування елементів системи, а також встановлення зв’язку між цими 

елементами. Взаємодія елементів системи спрямована на збереження 

системи, здійснення її головної функції [46, с. 28]. 

Інституційна система органів управління, які забезпечують державний 

захист працівників суду і правоохоронних органів, їх близьких родичів є 

широким поняттям і включає такі інститути, як:  

а) суб’єкти публічної адміністрації, які визначають основні напрями 

державної політики у сфері державного захисту, забезпечують розробку і 

прийняття законів, розподіляють функції між органами виконавчої влади, 

координують їх діяльність, здійснюють і забезпечують ефективну реалізацію 

державної політики;  
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б) суб’єкти, які приймають рішення про вжиття спеціальних заходів 

забезпечення безпеки;  

в) суб’єкти, які здійснюють заходи забезпечення безпеки;  

г) суб’єкти, які здійснюють контроль за виконанням законодавства про 

захист працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких 

родичів [46]. 

Першим елементом цієї системи є суб’єкти публічної адміністрації, які 

визначають основні напрями державної політики у сфері державного захисту, 

забезпечують розробку і прийняття законів, розподіляють функції між 

органами виконавчої влади, координують їх діяльність, здійснюють і 

забезпечують ефективну реалізацію державної політики, до яких можна 

віднести: 1) Президента України; 2) Верховну Раду України; 3) Кабінет 

Міністрів України; 4) центральні органи державної виконавчої влади. 

Особливості управлінського впливу Президента України на суспільні 

відносини, що складаються в сфері забезпечення державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів як глави держави полягають у 

гарантуванні прав людини і громадянина (включаючи право на захист) 

відповідно до ст. 106 Конституції України. Також, Президента України 

наділено правом скасувати акти Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності Основному Закону, правом підписувати закони, прийняті 

Верховною Радою України та правом «вето» щодо прийнятих Верховною 

Радою України законів у сфері забезпечення державного захисту працівників 

суду та правоохоронних органів [59]. 

Слід зазначити, що при Президентові України діє Офіс Президента, 

який є постійно діючим допоміжним органом. Вказаний орган виконує ряд 

завдань, серед яких: здійснення експертного аналізу політичних, 

економічних, соціальних, гуманітарних та інших процесів, що відбуваються в 

Україні і світі, підготовка за його результатами для подання на розгляд 

Президентові України пропозиції з питань формування та реалізації 

внутрішньої і зовнішньої політики держави, спрямованої на забезпечення 
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додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, 

державного суверенітету, територіальної цілісності України (включаючи 

питання державного захисту працівників суду та правоохоронних органів); 

участь в опрацюванні пропозицій щодо виконання ним повноважень Голови 

Ради національної безпеки і оборони України, здійснення контролю за 

сектором безпеки і оборони; забезпечення підготовки проектів законів, що 

вносяться Президентом України до Верховної Ради України в порядку 

законодавчої ініціативи; тощо [105]. 

Верховна Рада України як найвищий орган законодавчої влади, 

приймає закони України та вносить зміни до них, зокрема в частині 

визначення правового статусу працівників суду та правоохоронних органів та 

структурних його елементів, включаючи гарантування права на державний 

захист [59]. Безпосереднє здійснення за окремими напрямами 

законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, 

віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних 

функцій покладено на Комітети Верховної Ради України (орган Верховної 

Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України) [152]. 

До Комітетів Верховної Ради України, діяльність яких стосується питань 

забезпечення державного захисту працівників суду та правоохоронних 

органів доцільно віднести: 

1) Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки в 

частині забезпечення: національної безпеки України; організації та діяльності 

органів служби безпеки, розвідки і контррозвідки, захист державної 

таємниці; правового режиму державного кордону, воєнного та надзвичайного 

стану; державної політики у сфері оборони тощо; 

2) Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної 

Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин в частині додержання прав і свобод людини і 

громадянина; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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3) Комітет з питань правової політики в частині здійснення: оцінки 

відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради 

України Конституції України; виокремлення стандартів нормотворчої 

діяльності та планування законодавчої діяльності Верховної Ради України; 

судоустрою, статус суддів, статус органів суддівського врядування; 

організації і діяльності органів та установ виконання кримінальних покарань 

та пробації; визначення засад організації виконання рішень Європейського 

суду з прав людини; виконання судових рішень, організації та діяльності 

органів юстиції, виконавчої служби, судової експертизи, нотаріату; 

4) Комітет з питань правоохоронної діяльності в частині формування 

стратегії функціонування правоохоронної системи України; організації та 

діяльності органів прокуратури, поліції, Національної гвардії, прикордонної 

служби, Державного бюро розслідувань, інших правоохоронних органів; 

здійснення оперативно-розшукової діяльності; організації та діяльності 

органів досудового розслідування; протидії організованій злочинності і 

міжнародній злочинності, протидії кіберзлочинності; організації охорони 

громадської безпеки і порядку; державного захисту учасників кримінального 

судочинства та державного захисту суддів, працівників правоохоронних 

органів; соціального захисту працівників правоохоронних органів та членів 

їх сімей; 

5) Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів в 

частині забезпечення державних соціальних стандартів та державних 

соціальних гарантій, забезпечення достатнього життєвого рівня людини 

тощо [161]. 

Правове забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України виражено 

в Законі України «Про Кабінет Міністрів України». Відповідно, ст. ст. 1, 2 

встановлено, що вищим органом в системі органів виконавчої влади є 

Кабінет Міністрів України [151]. 

Метою функціонування Кабінету Міністрів України як суб’єкта 

публічної адміністрації є забезпечення публічних інтересів, а також 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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здійснення належного публічного адміністрування в тих сферах суспільних 

відносин, в межах яких його наділено повноваженнями. В свою чергу, 

завдання як елемент адміністративно-правого статусу спрямовано на 

конкретизацію мети та відображено на нормативному рівні. Основні 

завдання Кабінету Міністрів України прямо названі та закріплені у ст. 2 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України». До них 

належать:  забезпечення державного суверенітету та економічної 

самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики 

держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента 

України, вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного 

розвитку особистості, забезпечення проведення бюджетної, фінансової, 

цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-

галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, 

соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони 

природи, екологічної безпеки і природокористування, розроблення і 

виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 

соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, 

затвердження і виконання інших державних цільових програм та багато 

інших [151]. 

Важливість якісної реалізації визначених завдань Кабінету Міністрів 

України підкреслюється суспільною необхідністю, адже від ефективності 

діяльності Кабінету Міністрів України залежить стан забезпеченості 

конституційних прав і свобод громадян, розвиток демократичної держави. Не 

виключенням є сфера забезпечення державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів. 

Правову основу діяльності центральних органів державної виконавчої 

влади закладено Законом України «Про центральні органи державної 

виконавчої влади», відповідно до ст. 6 якого, міністерством є центральний 

орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
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політику в одній чи декількох визначених Кабінетом Міністрів України 

сферах. Крім того, до інших центральних органів державної виконавчої влади 

нормативно віднесено інші органи: агентства, служби, інспекції, комісії та 

центральні органи державної виконавчої влади із спеціальним статусом [168]. 

При цьому, зазначені суб’єкти тим чи іншим чином здійснюють діяльність 

щодо реалізації політики у визначених сферах суспільних відносин. Що 

стосується сфери забезпечення державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів, то до уповноважених суб’єктів цієї групи доцільно 

віднести: Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони 

України, Міністерство юстиції України, Адміністрацію Державної 

прикордонної служби України, Державну митну службу України, Державну 

податкову службу України, Національне агентство Укрaїни з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних тa 

інших злочинів, Антимонопольний комітет України тощо [52]. 

До суб’єктів, які приймають рішення про вжиття спеціальних заходів 

забезпечення безпеки слід віднести:  

1) керівників органів внутрішніх справ - щодо захисту працівників 

відповідного органу Національної поліції, державної лісової охорони, 

рибоохорони, органів доходів і зборів, персоналу органів і установ виконання 

покарань, слідчих ізоляторів та їх близьких родичів;  

2) керівників органів служби безпеки - щодо захисту працівників 

служби безпеки та органів системи Управління державної охорони, їх 

близьких родичів;  

3) керівників органу прокуратури - щодо захисту працівників 

прокуратури та їх близьких родичів;  

4) голів суду - щодо захисту працівників відповідного суду та інших 

органів, зазначених у ст. 2 Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» та їх близьких родичів;  

5) Голів Конституційного Суду України - щодо захисту судді 

Конституційного Суду України та його близьких родичів за заявою такого 

http://dpsu.gov.ua/
http://dpsu.gov.ua/
https://customs.gov.ua/
https://arma.gov.ua/
https://arma.gov.ua/
https://arma.gov.ua/
https://amcu.gov.ua/
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судді;  

6) керівників органів охорони державного кордону України - щодо 

захисту працівників цих органів та їх близьких родичів;  

7) керівників розвідувальних органів України - щодо захисту 

співробітників цих органів та їх близьких родичів;  

8) керівників органу військового управління Сил спеціальних операцій 

Збройних Сил України - щодо захисту військовослужбовців Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України та їх близьких родичів; 

 9) керівників органів управління Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України - щодо захисту військовослужбовців і працівників 

цієї служби та їх близьких родичів;  

10) Директора Національного антикорупційного бюро України, 

директорів його територіальних управлінь - щодо захисту підлеглих 

працівників Національного антикорупційного бюро України, а також їх 

близьких родичів;  

11) Директора Державного бюро розслідувань та його заступники - 

щодо захисту службовців Державного бюро розслідувань та їхніх близьких 

родичів;  

12) Голову Служби судової охорони та його заступників - щодо захисту 

співробітників Служби судової охорони та їх близьких родичів. 

Суб’єктами, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення безпеки  

(забезпечують безпеку) працівників суду і правоохоронних органів, їх 

близьких родичів є:  

1) органи служби безпеки (щодо працівників служби безпеки і органів 

системи Управління державної охорони);  

2) органи охорони державного кордону України (щодо працівників 

органів охорони державного кордону );  

3) відповідні розвідувальні органи України (щодо співробітників 

розвідувальних органів України та їх близьких родичів);  

4) підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (щодо 
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військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та їх 

близьких родичів);  

5) підрозділи Служби судової охорони (щодо суддів, працівників 

апарату суду та їх близьких родичів);  

6) органи управління Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України (щодо військовослужбовців і працівників Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України);  

7) підрозділи Національної поліції України (щодо судді 

Конституційного Суду України та його близьких родичів);  

8) відповідні підрозділи Національного антикорупційного бюро 

України (стосовно працівників Національного антикорупційного бюро 

України та їх близьких родичів); 9) на органи Державного бюро розслідувань 

(щодо працівників Державного бюро розслідувань);  

10) відповідні підрозділи Служби судової охорони (щодо 

співробітників Служби судової охорони та їх близьких родичів);  

11) на поліцію (щодо інших працівників, зазначених у ст. 2 Закон 

України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»;  

12) відповідний підрозділ установи виконання покарань чи слідчого 

ізолятора (щодо працівників суду, правоохоронних органів та їхніх близьких 

родичів, у разі якщо їх тримають в установі виконання покарань чи слідчому 

ізоляторі). 

З метою забезпечення державного захисту в структурі зазначених 

органів повинні створюватись спеціальні підрозділи [122].  

Суб’єктами, які здійснюють контроль за виконанням законодавства про 

захист працівників суду і правоохоронних органів, їх близьких родичів є: 

1) голова суду; 2) Голова Служби судової охорони; 3) Міністр оборони 

України; 4) Голова Служби безпеки України; 5) Голова Служби зовнішньої 

розвідки України; 6) Генеральний прокурор; 7) Голова Конституційного 

Суду України; 8) Голова Національної поліції; 9) Голова Державної 

прикордонної служби України; 10) керівник розвідувального органу 
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Міністерства оборони України; 11) керівник органу військового управління 

Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.  

Вищезазначене дає змогу говорити про те, що фактично в більшості 

випадків один і той же суб’єкт одночасно являється суб’єктом, який: 

визначає основні напрями державної політики у сфері державного захисту; є 

має право на державний захист; приймає рішення про вжиття спеціальних 

заходів забезпечення безпеки; здійснює реалізацію прийнятого рішення; а 

також здійснює контроль за його виконанням. Така система не виявляється 

ефективно.  

Окрім цього, наразі інституційна система органів управління, які 

забезпечують державний захист не охоплює усі категорії осіб, які за 

критерієм посади, статусу, реалізації повноважень можуть бути віднесені по 

аналогії до цієї системи. Фактично діяльність будь-якого державного 

службовця, працівника органів місцевого самоврядування та інших осіб, які 

виконують функції держави, є небезпечною та ризиковою. 

У зв’язку з чим вважаємо, що інституційна система органів управління, 

які забезпечують державний захист працівників суду та правоохоронних 

органів, підлягає докорінному перегляду, для чого необхідне утворення 

окремого органу з наданням йому функцій державного захисту суддів, 

працівників правоохоронних органів, політичних діячів та інших категорій 

осіб, які можуть піддаватися ризику у зв’язку з професійною діяльністю, а 

також їхніх близьких родичів. Основними критеріями надання державного 

захисту в цьому випадку має стати наявність даних про існування реальної 

загрози життю, здоров’ю, або майну таких суб’єктів та їх близьких родичів у 

зв’язку із службовою діяльністю цих осіб, а також відомостей про 

перешкоджання виконанню покладених повноважень. 

У цій частині роботи досліджено інституційну систему органів 

управління. Доведено, що інституційна система органів управління, які 

забезпечують державний захист працівників суду та правоохоронних органів, 

підлягає докорінному перегляду, для чого необхідне утворення окремого 
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органу з наданням йому функцій державного захисту суддів, працівників 

правоохоронних органів, політичних діячів та інших категорій осіб, які 

можуть піддаватися ризику у зв’язку з професійною діяльністю, а також їхніх 

близьких родичів. 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

Підсумовуючи результати початкового наукового пошуку, зупинимося 

на головних теоретичних здобутках першого розділу. 

1. Здійснено аналіз наукових джерел, у яких автори висвітлювали 

окремі аспекти адміністративно-правового механізму державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів від перешкоджання виконанню 

ними покладених на них законом обов’язків та здійсненню наданих їм прав, а 

також від посягань на життя, здоров’я, житло й майно зазначених осіб і їхніх 

близьких родичів у зв’язку зі службовою діяльністю цих осіб. 

Обґрунтовано, що актуальність дослідження зумовлюється 

погіршенням криміногенної ситуації у країні, збільшенням кількості нападів 

на працівників судових і правоохоронних органів та членів їхніх сімей, а 

також реформуванням зазначених органів. 

2. Досліджено правову основу адміністративно-правового механізму 

державного захисту працівників суду і правоохоронних органів від 

перешкоджання виконанню ними покладених на них законом обов’язків та 

здійсненню наданих їм прав, а також від посягань на життя, здоров’я, житло 

й майно зазначених осіб і їхніх близьких родичів у зв’язку зі службовою 

діяльністю цих осіб. 

Обґрунтовано, що правова основа адміністративно-правового 

механізму державного захисту працівників суду та правоохоронних органів є 

цілісною системою, елементи якої перебувають в ієрархічній 

підпорядкованості. Визначено, що практично кожному суб’єкту 

правовідносин у сфері державного захисту притаманний спеціальний закон, 
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яким урегульовано його правовий статус, а також окремі аспекти 

соціального, правового й державного захисту. 

3. Виокремлено чотири групи суб’єктів, які мають право на 

забезпечення державного захисту, а саме: 1) судді Конституційного Суду 

України, судді та працівники апаратів судів; 2) працівники правоохоронних 

органів; 3) суб’єкти, які за певних умов мають право на отримання 

державного захисту; 4) близькі родичі осіб, які відповідають ознакам 

суб’єктів, яких віднесено до 1–3 груп. 

4. Визначено, що інституційна система органів управління, які 

забезпечують державний захист працівників суду та правоохоронних органів, 

є широким поняттям і включає такі інститути: а) суб’єктів публічної 

адміністрації, які визначають основні напрями державної політики у сфері 

державного захисту, забезпечують розроблення та прийняття законів, 

розподіляють функції між органами виконавчої влади, координують їх 

діяльність, здійснюють і забезпечують ефективну реалізацію державної 

політики; б) суб’єктів, які приймають рішення про застосування заходів 

безпеки; в) суб’єктів, які здійснюють заходи із забезпечення безпеки; г) 

суб’єктів, які здійснюють контроль за виконанням законодавства про захист 

працівників суду та правоохоронних органів і їхніх близьких родичів. 
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РОЗДІЛ 2. 

АДМІНІСТРТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО 

ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 

 

2.1. Заходи державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів 

 

 

Специфіка судової, правоохоронної та правозастосовної функцій 

держави, виконання яких покладено на працівників суду та правоохоронних 

органів полягає у наявності відповідних ризиків. При цьому, загрозам 

протиправних дій можуть підірватись не тільки працівники зазначених сфер, 

а й їх близькі родичі [94]. 

Існуючий механізм державних гарантій не дозволяє в повній мірі 

захистити працівників правоохоронних органів від протиправних дій, 

забезпечити безпечні умови роботи для таких осіб, та їх близьких 

родичів [100]. 

У наукових працях дослідників термін «механізм» набув особливого 

розвитку, його розуміють як сукупність засобів та методів досягнення 

поставлених цілей. Відповідно до мети або визначених державою завдань 

відбувається відбір відповідних заходів для їх досягнення, що робить 

адміністративно-правовий механізм різним за своїм складом, різним за 

набором засобів. 

Використання в юридичній літературі категорії «механізм» пов’язане з 

усвідомленням того, що недостатньо мати матеріальні норми, розвинену 

систему законодавства, необхідні ще чіткі механізми їх впровадження в 

життя, що повною мірою стосується і адміністративно-правової сфери [196, 

с.337]. 
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Слід відзначити, що значно різняться й підходи науковців до 

визначення поняття «механізм державного регулювання». Так, в одному 

випадку, «механізм державного регулювання» розглядається як поєднання 

методів, форм, стимулів, інструментів, технологій, яких використовує 

держава (М.Х. Корецький) [61]; в інших - як сукупність певних державних 

регуляторів (Л. С. Головко, Л.І. Дідківська ) [34]; як спосіб дій суб’єкта, набір 

інструментів, які розв’язують протиріччя (М.А. Латинін) [66]. 

Голосніченко І.П. визначає механізм адміністративно-правового 

регулювання як сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою 

яких здійснюється вплив на відносини, що виникають у процесі реалізації 

державної виконавчої влади [23, с.14]. 

Безпаловою О.І. звернуто увагу на наявність широкого та вузького 

підходу до визначення поняття механізму адміністративно-правового 

регулювання.  

У широкому сенсі механізм адміністративно-правового регулювання 

переважно розуміють як сукупність елементів і правових засобів, 

взаємопов’язаних і взаємозалежних, які утворюють інформаційно-правову 

єдність з метою здійснення впорядковуючого впливу і стабільного розвитку 

управлінських відносин у сфері діяльності органів виконавчої влади, 

державного управління, органів місцевого самоврядування, уповноважених 

посадових осіб та інших суб’єктів, урегульованих адміністративними 

правовими нормами управлінських відносин, що виникають у державі та 

суспільстві, а у вузькому сенсі – це сукупність адміністративно-правових 

засобів, за допомогою яких здійснюється регулювання суспільних відносин, 

які виникають з приводу правовідносин у сфері реалізації виконавчої 

влади [9]. 

При цьому, специфіка адміністративно-правового механізму тісно 

переплітається з зовнішньою формою вираження державної виконавчої влади 

та здійснення державного регулювання.  
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В свою чергу, Н. Р. Нижник, О.А. Машков виділяють ще й такий 

термін, як «комплексний механізм управлінського впливу» під яким 

пропонують розуміти сукупність економічних, мотиваційних, організаційних 

і правових засобів цілеспрямованого впливу суб’єктів управління і впливу на 

їх діяльність, що забезпечують узгодження інтересів взаємодіючих учасників 

суспільних відносин [88].  

Таким чином, адміністративно-правовий механізм державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів можна визначити як спосіб 

погодженого впливу суб’єктів управління на суспільні відносини, які 

пов’язані з створенням надійних умов для функціонування суддів та 

правоохоронних органів та гарантування їх охорони від небезпеки. 

Погоджений вплив реалізується за допомогою сукупності правових, 

фінансових, організаційних, інформаційних і соціальних та спеціальних 

заходів, які здійснюються органами державної влади. 

Правові заходи передбачають реалізацію органами державної влади 

закріплених в актах законодавства прав, гарантій, обов’язків; фінансові 

заходи  знаходять прояв у діях щодо забезпечення необхідного фінансування 

сфери державного захисту працівників суду та правоохоронних органів; 

організаційні заходи  передбачають дії щодо організації державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів; інформаційними є заходи, 

реалізацію яких пов’язано із збереженням інформації осіб, узятих під захист; 

соціальні заходи  передбачають дії щодо забезпечення соціальних прав осіб, 

узятих під захист; вжиття спеціальних заходів спрямовується на охорону 

житла та майна осіб, узятих під захист, збереження їхнього життя. 

Адміністративно-правовий механізм державного захисту працівників 

правоохоронних органів та суду можна розглядати через призму окремих 

елементів, зокрема таких як: 

1) інституційна система органів управління, які забезпечують 

застосування заходів державного захисту;  
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2) система правових норм, за допомогою яких забезпечується 

безпосереднє застосування владного впливу в процесі державного захисту;  

3) суб’єкти щодо яких може бути застосовано державний захист; 

суспільних відносин, які складаються в сфері захисту працівників 

правоохоронних органів та суду.  

Не зважаючи на значну кількість нормативно-правових актів, які 

становлять правову основу державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів чинне законодавство не містіть визначення поняття 

«державний захист». Більше того, у спеціальному законі України, яким 

врегульовано питання державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів вживаються ще й такі визначення як «захист», 

«спеціальні заходи державного захисту», «заходи захисту», «захист особистої 

безпеки», «особистий захист», «засоби індивідуального захисту», тлумачення 

яких не наводиться. 

З метою правильного розуміння понятійного апарату, проведемо 

дослідження сутності деяких із вищезазначених категорій. 

У Тлумачному словнику термін «захист» розглядається у декількох 

значеннях, зокрема:  дія за значенням захищати, захистити і захищатися, 

захиститися;  заступництво, охорона, підтримка;  брати (взяти) під захист - 

заступатися за кого-, що-небудь, захищати від посягань, нападу і т. ін.; -

сторона, яка захищає обвинуваченого під час суду; оборона [187, 99]. 

Термін «захист» зустрічається в ряді актів законодавства в різних 

інтерпретаціях. 

Зокрема, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» захист розглядається як вид адвокатської діяльності, що полягає в 

забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у 

кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про 
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видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності під час розгляду справи про 

адміністративне правопорушення  [115]. 

Згідно Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та 

керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджених 

наказом Держатомрегулювання від 22.07.2015 р. № 140 захистом є функція 

управління, яка ініціює дії, спрямовані на усунення небезпеки, пов'язаної з 

виникненням визначеної події, умови або обставин, та/або заходи, 

спрямовані на запобігання виникненню можливої небезпеки [135]. 

В свою чергу, Чуйко З.Д. розкриває суть терміну «державний захист» 

як створення надійних умов для здійснення чого-небудь; гарантування чого-

небудь; захист, охорону кого-небудь або чого-небудь від небезпеки; надання 

(постачання) чогось кимось у достатній кількості, створення усіх необхідних 

умов для здійснення чогось, гарантування чогось [206]. 

Окрім цього, в науковій літературі зустрічається ще й таке термін як 

«комплексний захист», який є загальним поняттям, яке застосовується в 

контексті безпеки. Комплексний захист стосується використання кількох 

рівнів безпеки та заходів, які протилежна сторона повинна подолати, щоб 

отримати доступ до захищеної території. У контексті безпеки, комплексність, 

яка означає певну надмірність, досягається за рахунок того, що вимагає від 

протилежної сторони вчинення певних додаткових дій. Наприклад, за умови 

будь-якого розвитку подій, перш ніж отримати можливість вчинити замах на 

крадіжку чи диверсію, необхідно подолати кілька послідовних заходів 

безпеки. Щоб переконатися в наявності такої комплексності, заходи 

розробляються за рівнями безпеки, ніби оточуючи охоронювану територію. 

Комплексність передбачає кілька рівнів захисту [48, с. 8]. 

Деякі питання щодо захисту наводиться в міграційному законодавстві. 

Зокрема, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту» тимчасовий захист 

розглядається як форма захисту, що є винятковим практичним заходом, 
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обмеженим у часі, і надається в Україні іноземцям та особам без 

громадянства, які масово прибули в Україну з країни, що має спільний 

кордон з Україною, і не можуть повернутися в країну постійного проживання 

через наявність відповідних обставини [117]. 

Відповідно до Інструкції про порядок дій посадових осіб Державної 

прикордонної служби України та взаємодії з територіальними органами 

Державної міграційної служби України під час звернення іноземців чи осіб 

без громадянства із заявами про визнання біженцями або особами, які 

потребують додаткового захисту, затвердженої наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 10.08.2016 № 772 наводиться визначення 

поняття «заява про захист» як усне або письмове звернення іноземця або 

особи без громадянства про визнання біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту [162]. 

З огляду на зазначене термін «державний захист» пропонується 

розглядати як функцію держави, спрямовану на захист суддів 

Конституційного Суду України, працівників суду та правоохоронних органів, 

їхніх близьких родичів від перешкоджання виконанню ними покладених на 

них законом повноважень, а також від посягань на життя, здоров’я, житло й 

майно зазначених осіб у зв’язку зі службовою діяльністю цих осіб. 

Як свідчить аналіз наукових праць, на сьогоднішній день дослідники 

розглядають безпеку як: 1) стан об’єкта (системи, процесу), при якому 

можливість виникнення небезпечної події виключено або нівелюються її 

наслідки (В. Джигирей, О. Доценко, В. Заплатинський, В. Жидецький та ін.); 

2) здатність, властивість об’єкта (системи, процесу) протистояти 

небезпечним станам або навіть виключати саму можливість їх виникнення 

(С. Боголюбов, П. Бєлов, В. Добровольський, М. Зубок та ін.); 3) сукупність 

умов діяльності або зовнішнього середовища, в яких виключено негативний 

вплив на об’єкт (С. Рощин, Т. Кабаченко С. Решетіна, Г. Смолян, А. Сухов та 

ін.); 4) систему заходів, спрямованих на забезпечення захисту об’єкта від 

впливу небезпечних подій (С. Городянко, Ю. Корнєєв, А. Папкін та ін.). 
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Оскільки такі тлумачення поняття безпеки як здатність, властивість, 

сукупність умов, система заходів відображають лише окремі способи, 

порядок, напрями забезпечення особистої безпеки, Є. М. Потапчук та 

В. О. Торічний, як і ціла низка дослідників, розглядають особисту безпеку 

прикордонника як стан захищеності особистості, що забезпечує збереження її 

цілісності та можливість розвитку, оскільки саме в такому аспекті безпека 

людини постає як її фундаментальна потреба, реалізація якої забезпечує її 

стабільне існування і подальший розвиток [114]. 

Особиста безпека фізичної особи – це поточний стан захищеності її 

життєдіяльності від безпосередніх загроз її життю, здоров'ю, тілесній 

неушкодженості, а також особистій свободі [138]. 

З огляду на зазначене захист особистої безпеки працівників суду і 

правоохоронних органів слід розуміти як сукупність дій компетентних 

органів, спрямованих на забезпечення стану захищеності особистості, 

збереження її цілісності та можливості здійснення службової діяльності без 

впливу. Натомість поняття «особистий захист», яке також вживається в 

Законі України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів»  [122] є ширшим за поняття «захист особистої безпеки», оскільки 

може такий захист не обмежений лише захистом безпеки особи. Вважаємо, 

що захист особистої безпеки можна розглядати як різновид особистого 

захисту. 

Особиста безпека суддів та працівників апарату суду залежить від: 

1) управління ризиками безпеки, за якою основним активом є людина, а 

також майно суду, до якого наявний доступ або воно знаходиться у 

розпорядженні; 2) розуміння власних активів, до яких належить 

безпосередньо життя та здоров’я людини, її родина, дім та майно, всі вони 

вразливі перед загрозами та іншими випадковими небезпеками; 

3) усвідомлення, що робота в суді може потенційно збільшити загрозу для 

такого працівника, а також збільшити кількість активів, за захист яких цей 

працівник несе відповідальність [48]. 
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Шира Т.Б. класифікує фактори впливу на забезпечення особистої 

безпеки працівника наступним чином: 1) особисністні якості: психо-

емоційний тип особистості, стан здоров’я; рівень освіти, життєвий досвід, 

поняття про морально-етичні норми, рівень духовного розвитку; 2) зовнішнє 

середовище: економічний рівень розвитку країни; етнічні особливості 

проживання (менталітет); політика держави ; соціо-культурний рівень; 

географічні особливості; 3) середовище існування (приналежність до певного 

статусу; рівень вільно прийнятих зобов’язань; рівень матеріального 

забезпечення [208]. 

Особиста охорона, охорона житла і майна розглядається як один із 

видів спеціальних заходів забезпечення безпеки [122]. 

Заходи державного захисту це система регламентованих законами  

заходів, які запроваджуються з метою:  виявлення, попередження та 

припинення протиправних дій відносно працівників суду та правоохоронних 

органів, їх близьких родичів; забезпечення недоторканності житла, а також 

збереження їх майна з урахуванням конкретних обставин; компенсації 

понесених втрат, завданих  у зв’язку з професійною діяльністю. 

В ч. 1 ст. 23 Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» вживається такий термін як «заходи захисту». А 

саме вказується, що «у випадках умисного невиконання або неналежного 

виконання законних вимог органу, який здійснює заходи захисту, особа, 

взята під захист, зобов'язана відшкодувати відповідно до законодавства 

завдані внаслідок цього збитки» [122] В даному випадку вбачається, що 

законодавцем в терміні «заходи заходу» пропущено слово «державного», що 

потребує виправлення [101. С. 71]. 

Перелік заходів державного захисту можна детермінувати через призму 

прав, якими наділені працівники суду та правоохоронних органів, їх близькі 

родичі (ст. 3 Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів»): 1) застосовування заходів фізичного впливу, 

спеціальних засобів, зброї; 2) надання допомоги у виконанні покладених на 



105 

осіб, узятих під захист обов'язків; 3) застосування спеціальних заходів 

забезпечення безпеки; 4) надання матеріальної компенсації [122]. 

Застосовування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї є 

видом заходу державного захисту, який передбачає надання суб’єктам, 

взятим під захист дозволу та можливості застосування заходів фізичного 

впливу, спеціальних засобів, зброї з метою забезпечення виконання 

правомірних наказів і усних вимог, що добровільно не виконуються, для 

захисту особистої безпеки, безпеки близьких родичів, а також свого житла і 

майна. 

Під наданням допомоги у виконанні покладених на осіб, узятих під 

захист обов'язків слід розуміти вид заходу державного захисту, який 

передбачає надання допомоги за вимогою особи, узятої під захист у 

виконанні покладених на неї обов'язків, а в разі необхідності - для особистого 

захисту, а також свого житла і майна з боку відповідних правоохоронних та 

інших державних органів. 

Одним із основних видів заходів державного захисту є застосування 

спеціальних заходів забезпечення безпеки, який використовується відносно 

осіб, узятих під захист для забезпечення безпеки працівників суду і 

правоохоронних органів та їх близьких родичів, недоторканності житла, а 

також збереження їх майна з урахуванням конкретних обставин.  

На практиці часто ототожнюють поняття «заходи державного захисту» 

з правою категорією «спеціальні заходи забезпечення безпеки», які не є 

тотожними. Спеціальні заходи забезпечення безпеки, як вже зазначалось 

вище є одним із видів державного захисту. 

Під «спеціальними заходами забезпечення безпеки» слід розуміти 

систему заходів, яка може застосовуватись для забезпечення безпеки 

працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів, 

недоторканності житла, а також збереження їх майна з урахуванням 

конкретних обставин.  

Видами спеціальних заходів забезпечення безпеки є:  
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а) особиста охорона, охорона житла і майна;  

б) видача зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення про 

небезпеку;  

в) встановлення телефону за місцем проживання;  

г) використання технічних засобів контролю і прослуховування 

телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;  

д) тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку;  

е) забезпечення конфіденційності даних про об'єкти захисту;  

є) переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна 

документів, зміна зовнішності, персональних та/або біометричних даних, 

переселення в інше місце проживання [122]. 

Персональними даними відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» є відомості чи сукупність відомостей про фізичну 

особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована [147]. 

1. Особиста охорона, охорона житла і майна передбачає, у разі 

встановлення даних, що свідчать про реальну небезпеку посягання на осіб, 

які мають право на державний захист, вжиття заходів щодо особистої 

охорони працівників суду та правоохоронних органів, їх близьких родичів, а 

також їхнього житла і майна. 

Відповідно до Положення про Державну установу "Служба судової 

охорони", затвердженого наказом Державної судової адміністрації України 

06.11.2015 р. № 191 охороною майна визначається діяльність з організації та 

практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення 

недоторканності, цілісності відповідних будівель, споруд, територій, 

транспортних засобів, іншого рухомого й нерухомого майна, з метою 

запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій щодо 

нього, для збереження його фізичного стану, припинення несанкціонованого 

власником доступу до нього та забезпечення здійснення власником цього 

майна всіх належних йому повноважень стосовно нього. 
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Натомість термін «охорона фізичної особи» охоплює діяльність з 

організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на 

забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я індивідуально визначеної 

фізичної особи (групи осіб) шляхом запобігання або недопущення 

негативного безпосереднього впливу факторів (діяльності або бездіяльності) 

протиправного характеру [141]. 

За потреби житло і майно осіб, взятих під захист може обладнуватись 

засобами протипожежної і охоронної сигналізації, а номери їх квартирних 

телефонів, державні номерні знаки транспортних засобів можуть бути 

змінені. Також відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову 

діяльність" [158] можуть застосовуватися оперативно-технічні засоби. 

Законом України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» передбачено, що такі заходи повинні проводитись 

за рахунок коштів місцевого бюджету [122]. 

Встановлення квартирних телефонів в останні роки не є доречним, 

оскільки переважна більшість суб’єктів, взятих під захист користуються 

мобільним зв’язком. У зв’язку з чим, ця норма підлягає актуалізації. 

Окрім цього, Закон України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» вказує, що порядок реалізації заходів безпеки, і 

питання поновлення прав осіб, взятих під захист, регулюються спеціальними 

нормативними актами, аналіз яких дає підстави говорити про відсутність 

таких положень. В деяких спеціальних законах врегульовані лише окремі 

аспекти державного захисту працівників суду та правоохоронних органів, які 

зводяться до зазначення права на правовий захист працівників, гарантій 

виплат компенсацій у разі смерті, калічення працівника; загального права 

носіння зброї, застосування фізичних заходів, тощо. 

2. Щодо видачі зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення про 

небезпеку, слід зазначити що вони можуть видаватись працівнику суду або 

правоохоронного органу та його близьким родичам залежно від ступеня 

загрози для життя і здоров'я. Умовою видачі є також дотримання вимог 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
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чинного законодавства. При цьому, не уточнюється, які ступені загрози 

життю і здоров’ю існують, і за якого саме ступеня може видаватись зброя, а 

за якого  засоби індивідуальні захисту і сповіщення про небезпеку. У зв’язку 

з чим, це питання потребує нормативного до регулювання. 

Відповідно до Інструкції з технічної експлуатації засобів охоронного 

призначення і організації роботи пунктів централізованого спостереження в 

органах, підрозділах поліції охорони, затвердженої наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 23.06.2017 р. № 533 система тривожної 

сигналізації  це електричне обладнання, призначене виявляти та 

попереджувати про наявність небезпеки [159]. 

Щодо трактування поняття «засоби індивідуального захисту», слід 

сказати, що воно зустрічається в ряді законодавчих актів, де під цим 

терміном розуміється:  технічні засоби для захисту частин тіла пацієнта та 

персоналу при проведенні рентгенологічних процедур [136] - засоби 

індивідуального захисту органів дихання, засоби індивідуального захисту 

шкіри (загальновійськові фільтрувальний та ізолювальний протигази, 

респіратор, загальновійськовий захисний комплект) [101]. 

3. Використання технічних засобів контролю і прослуховування 

телефонних та інших переговорів здійснюється за письмовими заявами або 

згодою осіб, узятих під захист, у випадку існування реальної загрози 

вчинення насильства або інших протиправних дій щодо таких осіб. ЗА 

необхідності з метою фіксування інформації та формування доказової бази у 

ході прослуховування переговорів осіб, взятих під захист, може 

застосовуватися звукозапис.  

Технічними засобами охорони є технічні засоби, що використовуються 

під час провадження охоронної діяльності: системи, прилади та обладнання 

для виявлення, оповіщення й попередження про наявність небезпеки для 

життя людей та/або майна [141, 160].Технічні засоби контролю можуть бути 

декількох видів, зокрема: аудіовізуальні, електронні [112]. 
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4. Тимчасове розміщення працівника суду або правоохоронного органу, 

його неповнолітніх дітей та інших близьких родичів у місцях, що 

забезпечують безпеку (в тому числі в дошкільних виховних закладах або 

установах органів соціального захисту населення України) може 

здійснюватись у разі необхідності та  за умови надання їхньої згоди. 

5. Забезпечення конфіденційності даних про осіб, взятих під захист 

передбачає накладення заборони на видачу володільцем або розпорядником 

персональних даних третім особам відомостей про місце проживання осіб, 

взятих під захист, та інших їхніх даних, які містяться у базах персональних 

даних. Суб’єктом прийняття рішення про заборону на видачу персональних 

даних є відповідний орган, що забезпечує безпеку. Таке рішення може мати 

тимчасовий або постійній строк дії. 

В окремих випадках відомості про місце проживання осіб, взятих під 

захист, та інші їхні дані, які містяться у базах персональних даних, за 

клопотанням або згодою осіб, взятих під захист, та рішенням органів, що 

забезпечують безпеку, можуть оброблятися в порядку, встановленому 

законодавством [122]. 

6. Переведення особи, узятої під захист на іншу роботу, направлення на 

навчання, зміна персональних та/або біометричних даних з видачею 

відповідних документів, зміна зовнішності і переселення в інше місце 

проживання є так би мовити «крайнім» видом спеціальних заходів 

забезпечення безпеки, який застосовується за клопотанням або за згодою 

осіб, взятих під захист, у разі якщо безпека не може бути забезпечена іншими 

заходами. 

Зазначені заходи здійснюються на тимчасовій або постійній основі без 

будь-якого ущемлення житлових, трудових, пенсійних та інших прав осіб, 

взятих під захист. 

З метою збереження житла осіб, під варту та забезпечення житлових 

прав при тимчасовому переселенні в інше місце проживання жила площа за 

постійним місцем проживання підлягає бронюванню за цими особами [122]. 
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В даному випадку доцільно говорити про необхідність укладення 

міжнародних договорів, в межах яких можливо забезпечити безпеку 

працівників суду та правоохоронних органів, їх близьких родичів на 

міжнародному рівні. 

Ще одним видом заходів державного захисту є надання матеріальної 

компенсації, який використовується в разі загибелі працівника суду та 

правоохоронного органу, каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, 

знищення чи пошкодження його житла і майна у зв'язку з виконанням 

службових обов'язків. Особливістю даного заходу є те, що він застосовується 

після негативних наслідків, які настали для особи, взятої під захист. Слід 

також зазначити, що надання матеріальної компенсації відповідно до Закону 

України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» 

не передбачається у разі смерті, каліцтва або іншого ушкодження здоров'я 

близького родича, знищення чи пошкодження його житла і майна у зв'язку з 

виконанням його родичем (працівником суду та правоохоронного органу) 

службових обов'язків. 

Окремі аспекти застосування фізичної сили, спеціальних засобів та 

вогнепальну зброю вказуватись в спеціальних законах, якими врегульовано 

правовий статус відповідного органу. Наприклад, відповідно до ст. 581 МК 

України передбачено право посадових осіб митних органів застосовувати 

фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, яке може бути 

реалізовано за певних умов: 1) такий випадок реалізації права прямо 

передбачено МК України; 2) під час виконання службових обов’язків. 

Для забезпечення правильного та ефективного застосування фізичної 

сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї митне законодавство 

регламентує необхідність проведення з посадовими особами митних органів 

занять із спеціальної підготовки та періодичних перевірок придатності до 

зазначених дій.  

 Застосування посадовими особами митних органів фізичної сили 

можливе для: 1) припинення порушень митних правил, затримання осіб, які 
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їх вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимогам 

посадових осіб митних органів; 2) забезпечення доступу до приміщень або на 

території, де знаходяться товари, що перебувають під митним контролем; 3) 

припинення інших дій, що перешкоджають виконанню обов’язків, 

покладених на посадових осіб митних органів, якщо ненасильницькі засоби 

впливу не забезпечують виконання цих обов’язків. 

Окрім цього, посадові особи митних органів під час виконання 

службових обов’язків наділені правом застосовування спеціальних засобів 

(зокрема, наручниками, гумовими кийками, сльозоточивими речовинами, 

обладнанням для відкриття приміщень, засобами для примусової зупинки 

транспортних засобів та іншими спеціальними засобами). 

Такі спеціальні засоби можуть бути використані працівниками митних 

органів для: 1) відбиття нападу безпосередньо на них або на інших осіб; 

2) відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що 

належать митним органам, спеціалізованим навчальним закладам та науково-

дослідній установі митних органів або використовуються ними, на 

підприємства, установи та організації, в приміщеннях та/або на території 

яких здійснюється митний контроль, на товари, що перебувають під митним 

контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення; 

3) затримання правопорушників, їх доставки до службового приміщення 

митного органу, якщо ці особи чинять опір та іншу протидію або можуть 

завдати шкоди оточуючим чи собі; 4) припинення фізичного опору, що 

чиниться посадовій особі митних органів; 5) проникнення до приміщень або 

на території, де можуть знаходитися предмети контрабанди або безпосередні 

предмети порушення митних правил; 6) зупинення транспортного засобу, 

водій якого не виконав вимогу посадової особи митних органів про 

зупинення. 

У разі неправомірного застосування фізичної сили, спеціальних 

засобів, вогнепальної зброї посадовими особами митних органів вони 

піддаються відповідальності , передбаченої законом [80]. 
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Важливо відмітити, що вищезазначені норми мають лише 

декларативний характер. Наразі митні органи не забезпечені зброєю, хоча 

таке право закріплено на рівні МК України. Таке ситуація може мати 

негативні наслідки у разі необхідності застосування заходів державного 

захисту та взяття під захист, працівника митного органу, який не має навичок 

та необхідних умінь поводження із зброєю. 

Права посадових осіб митного органу (як і інших категорій 

працівників, що мають право на держаний захист) застосовувати фізичну 

силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, які можуть реалізовуватись 

ними на підставі законів, якими регламентовано правовий статус 

відповідного органу (а даному випадку, МК України) не слід ототожнювати 

із правом, наданим працівникам правоохоронних органів, на  застосовування 

заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, передбачених Законом 

України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» [122]. Реалізації прав у вищезазначених випадках матиме різні 

правові наслідки, порядок реалізації права (отримання дозволу), різну мету 

застосування, підстави, умови та приводи. 

Окрім цього, важливо відмітити, що більшість осіб, які підлягають 

відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» [122] державному захисті не мають необхідних та 

навіть мінімальних навичок поводження із зброєю та застосовуванням 

спеціальних заходів і фізичної сили. У зв’язку з чим, це питання потребує 

додаткового врегулювання. Вважаємо, що задля його вирішення необхідно 

створити умови для безкоштовного оволодіння теоретичними знаннями та 

практичними навичками поводження із зброєю, застосуванням спеціальних 

заходів та фізичної сили для працівників та їх близьких родичів. Окремо слід 

передбачити спрощений порядок отримання дозволів на зберігання зброї для 

осіб, які мають право державного захисту та забезпеченням їх на пільгових 

умовах спеціальними місцями зберігання зброї (зокрема, сейфами). 
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У цьому підрозділі досліджено поняття й види заходів державного 

захисту працівників суду і правоохоронних органів. 

Встановлено відсутність єдиного підходу до термінології в сфері 

державного захисту працівників суду та їх близьких родичі. 

Запропоновано розглядати адміністративно-правовий механізм 

державного захисту працівників суду та правоохоронних органів крізь 

призму таких елементів: інституційної системи органів управління, що 

забезпечують державний захист; правових норм, за допомогою яких 

забезпечується безпосереднє застосування владного впливу у процесі 

державного захисту; суб’єктів, щодо яких може бути застосовано державний 

захист; суспільних відносин, які складаються у сфері захисту працівників 

правоохоронних органів і суду. 

 

 

2.2. Правомочності суб’єктів адміністративно-правового механізму 

державного захисту 

 

 

В Українському радянському словнику «правомочність» розглядається 

як передбачена законом можливість учасника правовідносин здійснювати 

певні дії або вимагати їх від іншого учасника цих же правовідносин.  

Правомочність належить до сфери суб'єктних прав, що означає 

закріплену нормами права можливість певних дій, певної поведінки громадян 

і організацій. Ця можливість забезпечується відповідними обов'язками інших 

осіб, покладеними на них нормами права, при невиконанні яких 

управомочена особа може звернутися за захистом до суду, іншого 

державного органу, які забезпечать виконання відповідних правових 

обов'язків. Правомочність може існувати як у складі певного суб'єктивного 

права, так і може бути самостійним суб'єктивним правом [32].  
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З іншої сторони «правомочність» розглядається як охоронювана 

законом можливість громадян чи юридичних осіб діяти певним чином при 

здійсненні належних їм прав, у тому числі користуватися матеріальними і 

духовними благами. Це — право на "власні", юридично значимі дії. П.— це й 

охоронювана законом можливість особи вимагати від ін. особи вчинити ті чи 

ін. дії або утриматися від них (право на "чужі" дії). Правомочність — це й 

охоронена законом можливість особи вимагати від іншої особи вчинити ті чи 

інші дії або утриматися від них (право на «чужі» дії). Реальна можливість 

здійснення правомочностей залежить від класової природи, змісту і 

особливостей тієї чи іншої юридичної системи. Якщо зобов'язана особа не 

виконує свої обов'язки добровільно, правомочна особа для здійснення своїх 

прав може скористатися примусовою силою держави. 

За засобами захисту розрізняють абсолютну і відносну правомочність. 

При абсолютній правомочності правомочна особа може вимагати конкретних 

дій та утримання від дій від невизначено широкого кола осіб. При відносній 

правомочності вимоги правомочної особи можуть бути звернуті тільки до 

конкретних осіб чи певного кола осіб.  

Правомочність тієї або іншої особи визначається її суб'єктивним 

правом. Правомочність органу держави, наприклад, виявляється в його 

компетенції. Правомочність власника  в його праві володіти, користуватися й 

розпоряджатися майном у межах, встановлених законом [198]. 

Гоцанюк О. І. зазначає, що здатність власника суб’єктивного права 

вчиняти певні дії, або вимагати їх від інших учасників, є не чим іншим, як 

правомочностями. Автор акцентує увагу на тому, що відповідно до 

загальнотеоретичного підходу, який панує у цивілістиці, суб’єктивне право 

складається з трьох правомочностей: 1) правомочність на власні дії, яка 

розкривається у можливості здійснювати суб’єктом фактичні та юридичні дії 

направлені назадоволення своїх інтересів; 2) правомочність вимоги, або 

«право на чужі дії», що наділяє суб’єкта можливістю вимагати від 

зобов’язаних осіб здійснення певних дій, або утримання від них; 
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3)  правомочність на захист, як можливість уповноваженої особи реалізувати 

заходи захисту порушеного, чи оспорюваного права [24, с. 218; с.219]. 

Наділення особи якістю суб’єкта права є першою і необхідною умовою 

набуття нею суб’єктивних прав. Об’єктивне право (право в об’єктивному 

сенсі) – це абстрактно-загальні норми позитивного права, що передбачають 

для фактично різних суб’єктів права формально рівні юридичні умови і 

можливості для реалізації в конкретних правовідносинах їх правомірних 

цілей та інтересів – набуття і здійснення ними своїх конкретних, 

індивідуально-визначених суб’єктивних прав, створення і виконання ними 

своїх конкретних, індивідуально-визначених юридичних обов’язків [87]. 

Суб’єктивне право завжди належить уповноваженій особі, яка має 

певний інтерес: матеріальний, духовний, політичний, сімейний тощо. Для 

задоволення цього інтересу особі надаються певні правові можливості. 

Можлива поведінка щодо реалізації певного інтересу становить зміст 

суб’єктивного права і заснована на бажанні уповноваженої особи. Межі 

бажаної поведінки чітко окреслені нормами позитивного права [181]. 

Фактичний зміст правовідносин виражає матеріальні або духовні 

цінності, стосовно яких виникли правовідносини. Юридичний зміст 

складають суб'єктивні права і обов'язки учасників правовідносин. Ці 

суб'єктивні права і обов'язки, як правило, закріплені в нормативно-правових 

актах [26, с. 79]. 

Мількова К.В. зазначає, що будь-які види правовідносин, у тому числі 

й охоронні, виникають на підставі норм права відповідних видів. У даному 

випадку мова йде про їх змістовну характеристику і, в аспекті охоронних 

правовідносин, є дві фактично протилежні позиції стосовно того, які саме 

норми знаходять у них свою реалізацію, тобто відповідають за ініціацію 

таких правовідносин. З позиції представників першої групи вчених, праву як 

специфічному засобу суспільної регуляції притаманна лише єдина форма 

реалізації – правові відносини  [3, с. 251–272; 15, с. 199]. На їхню думку, 
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реалізація всіх юридичних норм неминуче проходить через стадію 

правовідносин. 

Друга група вчених вважає, що реалізація права відбувається як 

шляхом реалізації юридичних прав та обов’язків у рамках правовідносин, так 

і шляхом здійснення прав та обов’язків поза правовідносинами [25, с. 52; 203, 

с. 54]. Тобто в складі механізму реалізації права одним з компонентів (форм) 

є певний обсяг правомірної поведінки, що являє собою саморегуляцію 

суб’єктами права своєї діяльності [82, с. 32]. 

У конкретних правовідносинах суб’єктивні права реалізуються через 

правомочність уповноважених осіб. Правомочність складається з таких 

елементів: 1) право на особисті дії уповноваженої особи; 2) право вимагати 

певної поведінки від зобов’язаної особи, тобто право на сторонні дії;  

3) право звертатися до компетентних державних органів про застосування 

державного примусу у разі невиконання контрагентом своїх обов’язків; 

4) право користуватися соціальними благами на основі певного 

суб’єктивного права.  

Таким чином, правомочність може бути: 1) правом на поведінку; 

2) правом на вимагання; 3) правом на домагання; 4) правом на користування 

соціальними благами [193]. 

Права працівників правоохоронних органів та суду як елемент їх 

правового статусу – це гарантована правом і законом міра можливої або 

дозволеної поведінки особи, яка встановлюється для задоволення його 

інтересів і забезпечується державою.  

Право на державний захист є правомочністю, якою наділено 

визначених законом суб’єктів, що забезпечується сукупністю встановлених 

заходів [96]. 

Встановлення державного захисту відносно окремих категорій 

посадовців та членів їх сімей є з однієї сторони додатковими гарантіями 

належного та добросовісного виконання ними завдань та функцій, а з іншої ¬ 

дозволяє захистити життя таких осіб, зберегти їх майно від незаконних дій. 
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Відповідно, право на державний захист працівників правоохоронних 

органів та суду можна розглядати у широкому та вузькому значенні.  

З позиції широкого підходу, воно виражено у таких правомочностях, 

як:  

 право на медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування; 

 право на обов’язкове державне страхування життя і здоров’я;  

 право на пенсійне забезпечення;  

 право на застосування заходів державного захисту (безпеки).  

Наприклад, відповідно до Закону України «Про Державну 

кримінально-виконавчу службу України» персоналу Державної кримінально-

виконавчої служби України гарантується безоплатне медичне забезпечення, 

яке здійснюється в закладах охорони здоров'я Державної кримінально-

виконавчої служби України. 

Пенсійне забезпечення та соціальний захист працівників кримінально-

виконавчої служби здійснюються відповідно до законодавства про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, державну службу, 

соціальний захист [123]. 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судді, 

який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 62 років, жінками 

- пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" [123], виплачується 

пенсія на умовах, визначених зазначеним законом, або за його вибором 

щомісячне довічне грошове утримання. До досягнення зазначеного віку 

право на пенсію за віком або щомісячне довічне грошове утримання мають 

чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку: 

1) 61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року; 2) 61 

рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року. 

При цьому, пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді 

виплачується незалежно від заробітку (прибутку), отримуваного суддею 

після виходу у відставку. Щомісячне довічне грошове утримання суддям 
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виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

Окрім цього, суддя та члени його сім’ї мають право на безоплатне 

медичне обслуговування у державних закладах охорони здоров’я. Члени сім’ї 

судді можуть обслуговуватися в тих медичних закладах, де обслуговується 

судя [167]. 

Вузький підхід до трактування державного захисту працівників 

правоохоронних органів та суду засновано на положеннях Закону України 

«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», згіно 

якого працівники суду і правоохоронних органів та їх близькі родичі мають 

право: 

а) застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю з 

метою забезпечення виконання правомірних наказів і усних вимог, що 

добровільно не виконуються, для захисту особистої безпеки, безпеки 

близьких родичів, а також свого житла і майна; 

б) вимагати і одержувати допомогу у виконанні покладених на них 

обов'язків, а в разі необхідності - для особистого захисту, а також свого 

житла і майна з боку відповідних правоохоронних та інших державних 

органів; 

в) здійснювати спеціальні заходи забезпечення безпеки; 

г) отримувати матеріальну компенсацію в разі загибелі працівника, 

каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, знищення чи пошкодження його 

житла і майна у зв'язку з виконанням службових обов'язків. 

Життя і здоров'я працівників суду і правоохоронних органів підлягають 

обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів відповідних 

бюджетів [122]. 

Правомочності суб’єктів адміністративно-правового механізму 

державного захисту залежно від їх носія класифіковано на такі чотири групи: 

1) правомочності суб’єкта, який приймає рішення про застосування 

заходів безпеки, зокрема:  
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 витребувати необхідні матеріали та одержувати пояснення без 

провадження слідчих дій за заявами й повідомленнями про загрозу безпеці 

осіб, узятих під захист;  

 вимагати від органів, які здійснюють заходи безпеки, застосування 

додаткових заходів; 

 скасовувати здійснювані заходи повністю або частково;  

2) правомочності суб’єктів, які забезпечують безпеку, зокрема: 

 визначати перелік заходів безпеки, засоби й методи їх застосування, в 

разі необхідності змінювати та доповнювати ці заходи;  

 вимагати від підзахисних осіб додержання умов здійснення заходів 

безпеки, а також виконання законних розпоряджень, пов’язаних із 

застосуванням цих заходів;  

 звертатися до органу, який приймає рішення про застосування заходів 

безпеки, з клопотанням про вирішення питання щодо їх застосування 

стосовно осіб, узятих під захист у процесі виконання ними своїх службових 

обов’язків, або про скасування здійснюваних заходів;  

3) правомочності суб’єктів, узятих під захист, зокрема:  

 знати про заходи безпеки, які застосовуються щодо такого суб’єкта; 

 вимагати від органу, який забезпечує безпеку, застосування 

додаткових заходів безпеки або скасування яких-небудь зі здійснюваних 

заходів; 

 оскаржити до суду або до відповідного вищого органу, який 

забезпечує безпеку, незаконні рішення й дії посадових осіб, які забезпечують 

безпеку такого суб’єкта);  

4) правомочності суб’єктів, які здійснюють контроль за виконанням 

законодавства про захист працівників суду та правоохоронних органів, 

зокрема: 

 здійснювати контроль; 

 проводити перевірки; 

 запитувати необхідну інформацію й документи; 
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 порушувати питання про притягнення до відповідальності або 

заохочення [97]. 

Гарантії права на інформацію є: 1) створенням механізму реалізації 

права на інформацію; 2) створенням можливостей для вільного доступу до 

статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших 

інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів; 3) обов'язком 

суб'єктів владних повноважень інформувати громадськість та засоби масової 

інформації про свою діяльність і прийняті рішення; 4) обов'язком суб'єктів 

владних повноважень визначити спеціальні підрозділи або відповідальних 

осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації; 5) здійсненням 

державного і громадського контролю за додержанням законодавства про 

інформацію; 6) встановленням відповідальності за порушення законодавства 

про інформацію [150]. 

Кожному гарантується право: 1) знати у період збирання інформації, 

але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою 

збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи 

поширюються, крім випадків, встановлених законом; 2) доступу до 

інформації про неї, яка збирається та зберігається; 3) вимагати виправлення 

неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про 

себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням 

вимог закону; 4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших 

осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів; 

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з 

порушенням вимог, визначених законом [128]. 

Спеціальними законами, які регулюють діяльність суду та 

правоохоронних органів можуть дещо уточнюватись обсяг правомочностей 

суб’єктів, або інші аспекти здійснення державного захисту. Наприклад, 

відповідно до Закону України «Про НАБУ» посадові особи НАБУ 

уповноважені зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і 

спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу на 
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підставах і в порядку, передбачених Законом України "Про Національну 

поліцію" [157]; видавати в разі наявності небезпеки для життя і здоров’я 

особам, взятим під захист, відповідно до законодавства зброю, спеціальні 

засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку [155]. 

Варто відзначити, що в даному випадку поняття «особи, взяті під 

захист» не розкривається. І є припущення, що воно може стосуватись 

категорії осіб, які добровільно, у тому числі на договірних засадах, надають 

допомогу НАБУ у здійсненні їх повноважень.  

Незаконне розголошення даних про таких осіб, а також інші 

правопорушення стосовно цих осіб та їх близьких осіб, вчинені у зв’язку з 

відносинами з НАБУ, тягнуть за собою відповідальність, передбачену 

законом [155]. 

Слід заначити, що Законом України «Про Вищу раду правосуддя 

передбачено вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та 

авторитету правосуддя.  

З цією метою Вища рада правосуддя наділена повноваженнями на:  

 ведення і оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті реєстр 

повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення 

правосуддя, проводить перевірку таких повідомлень, оприлюднення 

результатів та ухвалення відповідних рішеннь; 

 вносення до відповідних органів чи посадових осіб подання про 

виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, 

якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії 

незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя;  

 вносення на розгляд зборів відповідного суду подання про звільнення 

судді з адміністративної посади у разі невиконання ним рішення Вищої ради 

правосуддя;  

 звернення до суб’єктів права законодавчої ініціативи, органів, які 

уповноважені приймати правові акти, із пропозиціями щодо забезпечення 

незалежності суддів та авторитету правосуддя; 
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 звернення до прокуратури та органів правопорядку щодо надання 

інформації про розкриття та розслідування злочинів, вчинених щодо суду, 

суддів, членів їх сімей, працівників апаратів судів, злочинів проти 

правосуддя, вчинених суддями, працівниками апарату суду; 

 підготовку у співпраці з органами суддівського самоврядування, 

іншими органами та установами системи правосуддя, громадськими 

об’єднаннями і оприлюднює щорічну доповідь про стан забезпечення 

незалежності суддів в Україні; вживає інших заходів, які є необхідними для 

забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, ін. 

Вища рада правосуддя може вживати заходи щодо забезпечення 

незалежності суддів та авторитету правосуддя з власної ініціативи, за 

зверненням судді, судів, органів та установ системи правосуддя. 

Вища рада правосуддя взаємодіє з Радою суддів України, Громадською 

радою доброчесності, громадськими об’єднаннями, відповідними органами 

інших держав, міжнародними організаціями та їхніми органами щодо 

розроблення та впровадження заходів забезпечення незалежності суддів та 

авторитету правосуддя. 

Подання Вищої ради правосуддя є обов’язковим для розгляду 

відповідним органом чи посадовою особою протягом десяти днів після його 

отримання, якщо інший строк не встановлено законом. 

У разі необхідності здійснення довготривалих заходів Вища рада 

правосуддя має право у поданні вимагати від відповідного органу чи 

посадової особи щомісяця інформувати Вищу раду правосуддя про вжиті 

заходи та досягнуті результати. 

 Нерозгляд або несвоєчасний розгляд подання Вищої ради правосуддя, 

ненадання або несвоєчасне надання відповіді на подання мають наслідком 

відповідальність, установлену законом [118]. 

У цьому підрозділі досліджено право на застосування державного 

захисту та правомочності, які його формують. 
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Доведено, що право на державний захист є правомочністю, якою 

наділені визначені законом суб’єкти, яке забезпечується сукупністю 

встановлених заходів. 

Правомочності суб’єктів адміністративно-правового механізму 

державного захисту залежно від їх носія класифіковано на такі чотири групи: 

1) правомочності суб’єкта, який приймає рішення про застосування заходів 

безпеки; 2) правомочності суб’єктів, які забезпечують безпеку; 

3) правомочності суб’єктів, узятих під захист; 4) правомочності суб’єктів, які 

здійснюють контроль за виконанням законодавства про захист працівників 

суду та правоохоронних органів. 

 

 

2.3. Зобов’язання суб’єктів адміністративно-правового механізму 

державного захисту 

 

 

Термін «зобов’язання» означає правові обмеження, що змушують 

виконувати певні дії відповідно до законів держави [72]. 

Поняття «зобов’язання» визначають, як правило, представники 

приватноправової сфери, і відповідно до цього вважається, що відносини 

мають яскраво виражений майновий характер. З цього приводу в 

цивілістичній науці сформувалось три основні позиції. Панівною, 

загальноприйнятою теорією, яка відображена на сьогодні в законодавстві та, 

за якою зобов’язанням можуть визнаватись тільки такі відносини, які 

полягають в обов’язку боржника виконати на користь кредитора певну дію, 

яка має майнову цінність (Г. Денбург, Г. Ф. Шершеневич, А. С. Кравцов, О. 

С. Іоффе, Є. О. Суханов). Наприклад, О. С. Іоффе визначав зобов’язання як 

закріплене цивільним законодавством суспільне відношення з переміщення 

майна та інших результат ів праці, в силу якого одна особа (кредитор) має 
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право вимагати від іншої особи (боржника) здійснення певних дій і 

обумовленого цим утримання від здійснення інших певних дій [72]. 

Інша теорія заснована на ідеї можливості існування немайнових 

відносин, які можна вважати зобов’язанням, що забезпечені майновою 

санкцією (неустойкою) (І. Н. Трєпіцин, М. Вінавер, І. Б. Новицкий). 

Відповідно до третього напряму теорії, ряд авторів обґрунтовують тезу про 

існування зв’язку між майновим характером зобов’язальної дії та юридичною 

силою самого зобов’язання (Б. Віндшейд, Л. Єннекцерус, Є. В. Парсек). 

Представники даної теорії вважають, що взаємини не обов’язково приводять 

до встановлення виключно майнових правовідносин. Так, Л. Єннекцерус 

підкреслював, що існують різноманітні вимоги, спрямовані на виконання, але 

вони не мають майнової цінності [4]. 

Можна говорити про те, що дане сприйняття зобов’язання виросло із 

позицій представників класичної школи романістів. Так, Ф.К. Савін’ї, 

досліджуючи римське зобов’язальне право, визначав зобов’язання як таке 

відношення, що «…полягає у володарюванні над особою, але не над усією 

особою (бо це привело б до знищення особистості), а тільки над певними 

окремими її діями, які можуть бути виділені із свободи цієї особи і 

підпорядковані нашій волі» [177]. 

Остання позиція показує широкий підхід до розуміння зобов’язання. У 

зв’язку з чим, можна говорити, що в ній закладено загальноправовий, 

міжгалузевий підхід до даного явища. В даному випадку підтверджується 

припущення, що дане явище є не тільки таким, що належить до майнової 

сфери, обмежуючись відносинами, які виникають у цивільному чи 

господарському обігу. 

Виходячи із вищевикладеного та враховуючи наведені ознаки, Ж.В 

Завальна пропонує наступне узагальнене (без прив’язки до галузі) поняття 

зобов’язання. Зобов’язання – це правовідносини, в яких зобов’язана особа на 

вимогу управненої особи зобов’язана здійснити певну дію чи утриматись від 

такої [43, с.147;150 ]. 
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Прихильники теорії публічної адміністрації розглядають “відносини 

адміністративних зобов’язань», як системоутворюючий чинник предмета 

адміністративного права. Сутність цих відносин обумовлена змістом норм 

Конституції України щодо відповідальності держави перед людиною, 

визнання головним обов’язком держави утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини, верховенства права, обмеження повноважень і дій публічної 

адміністрації Конституцією та законами України. Відносинами 

адміністративних зобов’язань об’єднуються чотири типа відносин: а) 

публічного управління; б) відносини адміністративних послуг; в) відносини 

відповідальності публічної адміністрації за неправомірні дії або 

бездіяльність; г) відносини відповідальності суб’єктів суспільства 

(індивідуальних і колективних) за порушення встановленого публічною 

адміністрацією порядку і правил [111]. 

Говорячи про співвідношення категорії «зобов’язання» з  «обов’язок» 

слід відмітити, що останній розглядається як один із елементів правового 

статусу суб’єкта. 

Відповідно до Словника української мови «обов’язок»  це те, чого 

треба беззастережно дотримуватися, що слід безвідмовно виконувати 

відповідно до вимог суспільства або виходячи з власного сумління; певний 

обсяг роботи, сукупність справ, межі відповідальності і т. ін., що 

визначаються відповідним званням, посадою, родинним станом тощо [186]. 

В теорії використовується ще й такий термін, як «юридичний 

обов’язок», який на думку Р. Карімової виникає з інтересу, є необхідною 

дією (як потенційною, так і реальною), еквівалентною правам і свободам, 

заснованою на державній необхідності, яка реалізується добровільно чи 

силою державного примусу на основі внутрішньої і (чи) юридичної 

відповідальності [54]. 

М. Матузов розуміє юридичний обов’язок як різновид і міру державно-

доцільної, розумної, корисної, об’єктивно зумовленої поведінки, покликаної 

вносити порядок у суспільне життя. Він є законною перепоною на шляху до 
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хаосу, свавілля, неорганізованості, всього деструктивного і такого, що 

заважає нормальному розвитку суспільства [191]. 

Юридичний обов’язок визначають як міру необхідної поведінки, 

змістом якої є утримання від порушення заборон та необхідність виконання 

зобов’язань; як необхідну поведінку, що встановлюється з метою 

задоволення інтересів уповноваженої особи; як необхідну поведінку, яка має 

юридичний характер, тобто закріплена правовою нормою; як необхідну 

поведінку, що покладається як на всіх осіб, що проживають на території 

держави (обов’язок платити податки та обов’язкові платежі, охороняти 

природу, поважати державні символи, дотримуватись Конституції та 

законів), так і на громадян (обов’язок захищати Вітчизну, її незалежність і 

територію, проходження військової служби); як необхідну поведінку, яка 

гарантується державою шляхом встановлення юридичної відповідальності за 

невиконання обов’язків чи створення перешкод для реалізації необхідної 

поведінки [192]. 

Карманюк О.П. вказує, що реалізація суб’єктом юридичних обов’язків 

відбувається внаслідок правомірної поведінки. Це може бути виконання 

юридичного обов’язку (активна поведінка), коли за певними суб’єктами 

закріплюють обов’язки, які повинні ними виконуватися незалежно від їх 

бажання (платити податки, виплачувати заробітну плату, повертати борг і 

т.д.). Іншим видом є утримання від здійснення протиправних дій (пасивна 

поведінка), наприклад не здійснювати заборонених законом суспільно-

небезпечних (кримінальних) і суспільно шкідливих (адміністративних) дій. 

Порушення обов’язку утримуватись від певної поведінки призводить до 

нових правовідносин і нових обов’язків [55]. 

Таким чином можна прийти до висновку, що термін «зобов’язання» є 

ширшим за дефініцію «обов’язок», яка в сукупності з іншими  виступає 

утворюючим елементом категорії «зобов’язання». 

Зобов’язання суб’єктів адміністративно-правового механізму 

державного захисту є сукупністю обов’язків, визначених актами 
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законодавства, положеннями, посадовими інструкціями, якими наділені 

суб’єкти адміністративно-правового механізму державного захисту. 

Характерними особливостями зобов’язань суб’єктів адміністративного 

механізму є наділення ними посадових осіб державних органів, так і 

фізичних осіб, які не є працівниками державних органами, а лише близькими 

родичами працівників суду та правоохоронних органів. 

Зобов’язання суб’єктів адміністративно-правового механізму 

державного захисту класифіковано залежно від їх носія на п’ять груп, а саме: 

1) зобов’язання суб’єкта, який приймає рішення про застосування 

заходів безпеки, зокрема: 

- приймати рішення про державний захист працівників суду та 

правоохоронних органів, їх близьких родичів (за наявності на те підстав); 

 скасовувати рішення про державний захист, працівників суду та 

правоохоронних органів, їх близьких родичів (за наявності на те підстав); 

 дотримуватися порядку прийняття рішення (зокрема, в частині 

підписання уповноваженою особою, строків, оформлення тощо) 

2) зобов’язання суб’єкта, який забезпечує безпеку, зокрема: 

 негайно реагувати на кожен випадок протиправних дій, що став йому 

відомий;  

 забезпечувати захист життя, здоров’я, гідності, житла та майна осіб, 

узятих під захист, відповідно до характеру загрози;  

 своєчасно повідомляти підзахисних осіб про зміну чи скасування 

заходів щодо їхньої безпеки;  

 дотримуватися законності та ставитися з повагою до прав і свобод 

громадян);  

3) зобов’язання суб’єктів, узятих під захист, зокрема: 

 виконувати законні вимоги органів, що забезпечують безпеку такого 

суб’єкта;  

негайно інформувати зазначені органи про кожний випадок погрози 

або протиправних дій щодо нього;  
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 дбайливо ставитися до майна, зброї та документів, виданих суб’єкту в 

тимчасове особисте користування для забезпечення безпеки; 

 використовувати видану зброю виключно в інтересах забезпечення 

свого захисту та виконання покладених на суб’єкта законом обов’язків;  

4) зобов’язання суб’єкта, який здійснює контроль за виконанням 

законодавства про захист працівників суду та правоохоронних органів, 

зокрема:  

 вживати контрольно-перевірочні заходи, здійснювати їх планування; 

 аналізувати причини й умови, що призвели до порушень; 

 надавати пропозиції щодо притягнення винних осіб та усунення 

подібних порушень у майбутньому; не розголошувати відомості, які мають 

статус з обмеженим доступом);  

5) зобов’язання відповідних органів, підприємств, установ, організацій 

та їх посадових осіб, зокрема: 

- виконувати рішення про вжиття спеціальних заходів щодо 

працівників суду та правоохоронних органів і їхніх близьких родичів; 

 сприяти вжиттю заходів державного захисту [97]. 

Спільним для усіх вищезазначених суб’єктів є зобов’язання 

дотримуватись законодавства про інформацію, що насамперед обумовлено 

віднесенням відомостей про заходи безпеки та осіб, узятих під захист до 

категорії інформації з обмеженим доступом. 

Відповідно до Закону України «Про державний захист» інформацією з 

обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. 

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, 

доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів 

владних повноважень. Порядок поширення конфіденційної інформації 

передбачає наявність бажання (згоди) відповідної особи у визначеному нею 

порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, 

визначених законом [150]. 
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Натомість, таємною визнається інформація, доступ до якої обмежено, 

розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. 

Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, 

банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та 

іншу передбачену законом таємницю. 

До службової може належати така інформація: 1) що міститься в 

документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу 

службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони 

пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням 

контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом 

прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю 

рішень; 2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 

діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. 

При цьому, документам, що містять інформацію, яка становить 

службову інформацію, присвоюється гриф "для службового 

користування" [128]. 

Окремі зобов’язання щодо державного захисту можуть міститись і 

спеціальних законах. Зокрема, відповідно до Закону України «Про НАБУ» до 

обов’язків НАБУ серед іншого віднесено забезпечення особистої безпеки 

працівників Національного бюро та інших визначених законом осіб, захист 

від протиправних посягань на осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, у підслідних йому кримінальних правопорушеннях [155]. 

Відповідно до Положення про проходження служби співробітниками 

Служби судової охорони, затверджене Рішенням Вищої Ради Правосуддя від 

04.04.2019 р № 1052/0/15-19, співробітники Служби судової охорони 

зобов'язані: чесно і сумлінно виконувати закони України; демонструвати 

культурне та чемне спілкування із громадянами, не допускати порушень 

законодавства; забезпечувати цілісність об'єктів охорони та недоторканність 

майна, що зберігається на цих об'єктах, недоторканність і безпеку суддів, 

членів їхніх сімей, працівників суду, а також у межах суду - учасників 
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судового процесу; знати свої функціональні обов'язки, порядок несення 

служби, особливості розташування об'єктів охорони, вразливі для нападу 

місця й належним чином забезпечувати охорону об'єктів; здійснювати заходи 

щодо припинення посягання на об'єкти охорони, майно та працівників 

Служби судової охорони, порушення режиму роботи об'єкта охорони та/або 

режиму в зоні його охорони, пропускного режим; затримувати осіб, які 

вчиняють протиправні дії, для подальшої передачі їх правоохоронним 

органам; негайно повідомляти Національну поліцію України про протиправні 

посягання на об'єкти охорони та інші протиправні дії, вчинені як на об'єкті, 

так і на прилеглій до нього території, про осіб, підозрюваних у вчиненні 

протиправних дій; забезпечувати недоторканність місця вчинення злочину 

або адміністративного правопорушення до прибуття представників 

правоохоронних органів; утримувати зброю, спеціальні засоби, засоби зв'язку 

та автотранспорту в постійній готовності для застосування та використання 

за призначенням; не відволікатися від виконання службових обов'язків, 

нікому не передавати зброю та спеціальні засоби, включаючи осіб, яким 

підпорядковані; негайно повідомляти підрозділи пожежної охорони про 

виявлення пожежі на об'єкті охорони і вживати заходів для її ліквідації 

відповідно до правил з пожежної безпеки та охорони праці; зберігати 

таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію про 

діяльність на об'єктах охорони, не розголошувати відомостей про приватне 

життя громадян, що стали відомі у зв'язку з виконанням службових 

обов'язків; дотримуватися правил особистої безпеки при поводженні зі 

зброєю, вимог охорони праці та пожежної безпеки [142]. 

У цьому підрозділі досліджено обов’язки суб’єктів адміністративно-

правового механізму державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів. 

Зобов’язання суб’єктів адміністративно-правового механізму 

державного захисту класифіковано залежно від їх носія на п’ять груп, а саме: 
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1) зобов’язання суб’єкта, який приймає рішення про застосування 

заходів безпеки;  

2) зобов’язання суб’єкта, який забезпечує безпеку (зокрема, негайно 

реагувати на кожен випадок протиправних дій, що став йому відомий; 

забезпечувати захист життя, здоров’я, гідності, житла та майна осіб, узятих 

під захист, відповідно до характеру загрози; своєчасно повідомляти 

підзахисних осіб про зміну чи скасування заходів щодо їхньої безпеки; 

дотримуватися законності та ставитися з повагою до прав і свобод громадян); 

3) зобов’язання суб’єктів, узятих під захист;  

4) зобов’язання суб’єкта, який здійснює контроль за виконанням 

законодавства про захист працівників суду та правоохоронних органів;  

5) зобов’язання відповідних органів, підприємств, установ, організацій 

та їх посадових осіб. 

 

 

2.4.  Порядок реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту  

 

Державний захист працівників суду та правоохоронних органів є 

динамічним явищем, яке включає різні етапи, що потребують відмінних 

засобів адміністративно-правового впливу. При цьому, реалізація 

адміністративно-правового механізму державного захисту має бути 

своєчасною, тобто здійснюватися в межах часу та термінів, які корелюють з 

метою цієї діяльності держави [18, c. 1300]. Вимога своєчасності відображає 

здатність уповноважених суб’єктів виявляти загальні закономірності та 

юридичні факти, розкривати конкретні причинно-наслідкові зв’язки та 

забезпечувати своєчасний, а тому й оптимальний, управлінський вплив [195, 

c. 129]. 

Щодо порядку реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту, то у лексичному значенні термін «порядок» відображає 
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будь-яку тривалу, послідовну справу, процедуру; встановлену, прийняту 

послідовність дій для здійснення або оформлення чого-небудь; офіційну 

послідовність вчинення дій, виконання, обговорення [40, c. 543].  

Що стосується порядку вчинення дій суб’єктів публічної адміністрації 

у визначеній сфері суспільних відносин, то йдеться про застосування певної 

процедури у її правовому значенні, яка має бути врегульована нормами права 

та спрямована на досягнення певного правового результату. Також, до 

основних характеристик правової процедури можливо віднести наступне: 

1) попередньо визначеною послідовність її застосування, через що 

досягається необхідний результат;  

2) норми, що визначають процедурну діяльність, закріплено на 

відповідному рівні;  

3) процедурні норми не стосуються внутрішньої сторони реалізації 

матеріальних норм, а лише передбачають зовнішній процес їх здійснення; 

4) нерозривність матеріальних і процедурних норм, що забезпечує 

взаємозалежність правотворчості та правореалізації, теорії та практики, 

тощо [31, c. 254].  

Правові процедури використовуються у механізмі правового 

регулювання як приватноправових так і публічно-правових відносин. 

Публічно-правові відносини, на відміну від приватно-правових, 

характеризуються юридичною нерівністю суб’єктів, одним з яких як правило 

виступає державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи 

службова особа або інший суб’єкт, якому делеговані відповідні публічно-

владні повноваження держави чи місцевого самоврядування. Зважуючи на 

таку особливість цих правовідносин у праві публічному юридичні процедури 

відіграють особливу роль. Вони встановлюють найбільш оптимальну з точки 

зору досягнення кінцевого результату модель діяльності суб’єктів публічно-

правових відносин не тільки з огляду на економічність та оперативність 

вирішення питання, а й з огляду забезпечення балансу інтересів між 

владними та невладними суб’єктами таких правовідносин, гарантуючи тим 
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самим належну реалізацію публічно-владних функцій при дотриманні прав 

невладних суб’єктів, інтересів яких стосуватиметься реалізація відповідних 

повноважень [79].  

Не є виключенням з цього правила й порядок реалізації 

адміністративно-правового механізму державного захисту. Публічно-правові 

відносини у даній сфері забезпечується правовою процедурою. Відповідно, 

порядок реалізації адміністративно-правового механізму державного захисту 

є нормативно встановленим вжиттям послідовних та чітко визначених дій 

уповноваженими суб’єктами у сфері державного захисту, який здійснюється 

для забезпечення публічного інтересу. 

Як слушно зазначено О.В. Закаленко та А.Ю Осадчим, форма реалізації 

повноважень суб’єктів публічної адміністрації не повинна ототожнюватись з 

правовими формами їх діяльності. З огляду на це, вимога дотримуватися 

певної послідовності дій уповноваженим суб’єктом виступає формою 

внутрішньої організації (буття) публічного адміністрування, що спрямована 

на реалізацію його правових форм, як зовнішнього результату владного 

впливу. Дотримання процедурних вимог забезпечує формування належного 

змісту відповідної правової форми, як результату діяльності суб’єкта 

публічного адміністрування [210, 134]. Для цілей цього дослідження,  

результату у вигляді забезпечення державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів. 

Метою реалізації адміністративно-правового механізму державного 

захисту працівників суду та правоохоронних органів є:  

 забезпечення умов належного функціонування суб’єктів, яких 

наділено правом на застосування заходів державного захисту;  

 набуття об’єктивної інформації про стан дотримання законності у 

сфері здійснення правосуддя та  публічного адміністрування;  

 дослідження набутої інформації на предмет виявлення і припинення 

фактів порушень чинного законодавства, яким врегульовано правовий статус 
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працівників суду та правоохоронних органів, встановлення причин та умов, 

що сприяють їх вчиненню;  

недопущення нових порушень і шкідливих наслідків у означеній сфері; 

виявлення осіб, винних у порушенні належного стану функціонування 

суб’єктів, яких наділено правом на застосування заходів державного захисту 

тощо. 

Порядок реалізації адміністративно-правового механізму державного 

захисту працівників суду та правоохоронних органів можливо детермінувати 

через ознаки, яких притаманно процедурній діяльності в сфері публічного 

права по аналогії з загальноприйнятим класифікаційними підходами [6, c. 54; 

21]. Відповідно, порядок адміністративно-правового механізму державного 

захисту є:  

1) формалізованою процедурою (для його реалізації є необхідним 

настання визначених законом фактичних підстав, що підтверджується 

поданням визначеної законом інформації про загрозу безпеці працівників 

суду та правоохоронних органів, прийняття рішення про застосування 

заходів безпеки у визначеному порядку та у межах встановлених строків 

тощо); 

2) неюрисдикційною процедурою (його реалізація спрямована на 

вирішення питань позитивного характеру, що виникають у процесі 

виконавчо-розпорядчої діяльності уповноважених суб’єктів у сфері 

забезпечення державного захисту).  

Порядок реалізації адміністративно-правового механізму державного 

захисту має певну структуру – внутрішню будову – систему різноманітних 

етапів (стадій), яких розмежовано цілями, завданнями та предметом 

здійснюваних публічною адміністрацією управлінських дій.  

Порядок реалізується в межах декількох фаз розвитку, які послідовно 

змінюють одна одну: дії – етапи – порядок [2, c. 287]. Слово «етап» походить 

від французького «étape» (перегін, перехід) і в українській мові 

використовується у декількох значеннях, зокрема як: 1. частина, відрізок 
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шляху (дороги), дистанція, смуга; 2. окрема стадія якого-небудь процесу, 

виконаної роботи (проміжок часу, відзначений певними подіями) [76]. У 

розумінні Словника української мови «етап»  це окрема частина чого-небудь; 

окремий момент, період, стадія в розвитку чого-небудь, у якій-небудь 

діяльності [184].  

На підставі аналізу норм чинного законодавства, яким врегульовано 

порядок реалізації адміністративно-правового механізму державного захисту, 

доцільно виокремити такі його основні етапи:  

1) одержання заяви (повідомлення) про загрозу безпеці;  

2) перевірка заяви (повідомлення);  

3) прийняття рішення про застосування заходів безпеки (у формі 

винесення вмотивованої постанови із зазначенням конкретних заходів щодо 

забезпечення безпеки та строків їх здійснення); або про відмову в 

застосуванні заходів безпеки;  

4) письмове повідомлення заявника;  

5) виконання рішення про застосування заходів безпеки;  

6) скасування спеціальних заходів забезпечення безпеки;  

7) здійснення контролю. 

Слід звернути увагу на якісно-змістовні ознаки окремих етапів 

означено порядку. Наприклад, на етапі одержання заяви (повідомлення) про 

загрозу безпеці здійснюється ідентифікація особи як суб’єкта, якого наділено 

правом на застосування заходів державного захисту. При цьому, під заявою 

(повідомленням) розуміється і заява працівника або його близького родича 

чи звернення керівника відповідного державного органу, і повідомлення, що 

містить оперативну та іншу інформацію про наявність загрози життю, 

здоров’ю, житлу і майну осіб, які підлягають захисту. 

На етапі перевірки заяви (повідомлення) проводяться дії, яких 

направлено на встановлення відповідності фактичних обставин до 

нормативно визначених умов та підстав застосування заходів державного 

захисту до конкретно визначеної особи. В свою чергу, на етапі прийняття 
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рішення відбувається специфікація нормативних положень, якими визначено 

засади реалізації державного захисту до конкретного життєвого випадку, що 

має наслідком прийняття рішення визначеної форми. Відповідно до ст. 16 

Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних 

органів», рішення про застосування або про відмову у застосуванні заходів 

безпеки повинно бути прийнято в строк не більше трьох діб, а у невідкладних 

випадках – негайно [122].  

Етап, в межах якого здійснюється письмове повідомлення заявника про 

прийняте рішення можливо виокремити лише в тому випадку, якщо порядок 

застосування заходів безпеки ініційовано на прохання визначених осіб. Щодо 

ситуації, коли приводом для вжиття заходів державного захисту є 

повідомлення, після прийняття рішення має бути одержана згода особи, яка 

береться під захист про таке.  

На етапові виконання рішення про застосування заходів державної 

безпеки здійснюється втілення у правову дійсність конкретно обраних 

заходів уповноваженими суб’єктами відносно визначених осіб. При цьому, 

прийняте рішення є обов’язковими для виконання відповідними органами, 

підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами. 

Щодо скасування спеціальних заходів забезпечення безпеки, то 

загальноприйнятим є підхід, відповідно до якого вказаний етап може 

розпочатись лише тоді, коли: закінчено строк конкретного заходу 

забезпечення безпеки; усунено небезпеку; подано заяву особи, щодо якої 

застосовано заходи забезпечення безпеки про скасування цих заходів; 

зафіксовано систематичне невиконання особою, взятою під захист, законних 

вимог органів, які забезпечують її безпеку, якщо цю особу письмово було 

попереджено про можливість такого скасування. 

Формальне вираження скасування спеціальних заходів забезпечення 

безпеки відображається у постанові уповноваженого суб’єкта, яка доводиться 

до відома особи, що взята під захист.  



137 

При цьому, слід наголосити на відсутності затверджених форм 

основних актів (документів), які складаються в процесі реалізації 

адміністративно-правового механізму державного захисту працівників суду 

та правоохоронних органів (зокрема, заяви, повідомлення, постанови та ін.). 

Факультативними (додатковими) етапами порядку реалізації 

адміністративно-правового механізму державного захисту, зокрема:  

1) етап одержання згоди особи, яка береться під захист (у разі, якщо 

заходи безпеки застосовуються не на прохання самої особи, яка береться під 

захист);  

2) етап оскарження зацікавленою особою постанови до суду або до 

відповідного вищого органу, що забезпечує безпеку;  

3) етап розгляду скарги на постанову;  

4) етап повідомлення про результати розгляду скарги. 

З приводу етапу оскарження зацікавленою особою постанови до суду 

або відповідного вишого органу, що забезпечує безпеку, слід наголосити на 

необхідності нормативного встановлення в процесуальному законодавстві 

особливостей оскарження рішень, винесених в процесі реалізації державного 

захисту, які повинні передбачати скорочені строки розгляду таких справ, 

враховувати аспекти розгляду справ, предметом яких містить інформацію з 

обмеженим доступом, та ін. Особи, які потребують державного захисту в 

будь-якому разі не повинні наражатись на небезпеку, в тому числі й у зв’язку 

з реалізацією свого права на звернення до суду або вищого державного 

органу з метою оскарження відповідних рішень, дій чи бездіяльності. 

Проблема практичного втілення заходів державного захисту в Україні 

опосередкована відсутністю належної законодавчої бази. Необхідним 

видається прийняття підзаконного акту, який деталізуватиме процедуру 

застосування державного захисту.  

З огляду на зазначене, пропонується прийняти Закон України «Про 

державний захист судів, державних службовців, політичних діячів, інших 
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осіб, діяльність яких пов’язана з відповідними ризиками, та їхніх близьких 

родичів», яким передбачається: 

 розширити коло суб’єктів, які підлягатимуть державному захисту; 

зазначити принципи реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту;  

окреслити підстави, за яких буде реалізований зазначений 

адміністративно-правовий механізм;  

визначити групи ризиків;  

затвердити форми зразків документів;  

передбачити порядок ознайомлення близьких родичів із їхніми правами 

й обов’язками;  

навести засади введення інформаційних баз даних;  

передбачити адміністративну відповідальність за порушення у сфері 

державного захисту; 

 передбачити правовий статус спеціального органу, який 

здійснюватиме державний захист тощо. Детальніше обґрунтування 

зазначених пропозицій буде розкрито в подальших підрозділах дисертації. 

Проєкт форми заяви (повідомлення ) про загрозу безпеці додається 

(Додаток А). 

У цьому підрозділі визначено порядок реалізації адміністративно-

правового механізму державного захисту. Вказано на те, що державний 

захист працівників суду та правоохоронних органів є динамічним явищем, 

яке включає різні етапи, що потребують відмінних засобів адміністративно-

правового впливу. 

Визначено, що порядок реалізації адміністративно-правового 

механізму державного захисту включає такі етапи: 1) одержання заяви 

(повідомлення) про загрозу безпеці; 2) перевірку заяви (повідомлення); 

3) прийняття рішення про застосування заходів безпеки (у формі винесення 

вмотивованої постанови із зазначенням конкретних заходів щодо 

забезпечення безпеки та строків їх здійснення); або про відмову в 
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застосуванні заходів безпеки; 4) письмове повідомлення заявника; 

5) виконання рішення про застосування заходів безпеки; 6) скасування 

спеціальних заходів забезпечення безпеки; 7) здійснення контролю. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Підсумовуючи результати початкового наукового пошуку, зупинимося 

на головних теоретичних здобутках першого розділу. 

1. Встановлено, що адміністративно-правовий механізм державного 

захисту працівників правоохоронних органів та суду є способом погодженого 

впливу суб’єктів управління на суспільні відносини, які пов’язані з 

створенням надійних умов для функціонування судів та правоохоронних 

органів та гарантування їх охорони від небезпеки.  

2. Доведено можливість розгялати право на державний захист 

працівників правоохоронних органів та суду у широкому та вузькому 

значенні. З позиції широкого підходу, воно виражено у таких 

правомочностях, як: право на медичне обслуговування та санаторно-

курортне лікування; право на обов’язкове державне страхування життя і 

здоров’я; право на пенсійне забезпечення; право на застосування заходів 

державного захисту (безпеки). Вузький підхід до трактування державного 

захисту працівників правоохоронних органів та суду засновано на 

положеннях Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів». 

3. Виокремлено систему суб’єктів, яких наділено правом на отримання 

державного захисту шляхом віднесення до неї: 1) суддів Конституційного 

Суду України, суддів та працівників апаратів судів; 2) працівників 

правоохоронних органів; 3) суб’єктів, які за певних умов мають право на 

отримання державного захисту; 4) близьких родичів осіб, які відповідають 

ознакам суб’єктів, яких віднесено до 1 – 3 групи.  
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Обґрунтовано, що особливістю системи суб’єктів адміністративно-

правового забезпечення державного захисту є те, що один і той самий суб’єкт 

являтиметься одночасно тим, який забезпечує можливість здійснення 

державного захисту та суб’єктом, який має право на державний захист. 
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РОЗДІЛ 3. ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМНІСТАРТИВНО-ПРАВОВОГО 

МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ 

 

 

3.1. Принципи реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту 

 

Умовами забезпечення належного функціонування адміністративно-

правового механізму державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів є відповідні гарантії, які мають прояв у реалізації 

принпиів, здійсненні контролю, можливості притягнення до відповідальності 

та ін. 

В більшості актах законодавства, якими врегульовано дяльність 

судових та правоохоронних органів йдеться ще й про гарантії незалежності  

діяльності відповідних органів, до яких віднесено: особливий порядок 

призначення на посади; фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення; визначеними законом засобами забезпечення особистої 

безпеки працівників, їх близьких родичів, майна; окремим порядком 

притягнення до відповідальності та ін. 

В даному підрозділі розглянемо принципи реалізації адміністративно-

правового механізму державного захисту. З цією метою визначимо 

теоретичне підгрунття щодо визначення поняття «принцип». 

Існуюча сукупність наукових підходів до визначення принципів 

діяльності судів та правоохоронних органів з однієї сторони свідчить про 

відсутність єдиного підходу до їх визначення та класифікації, а з іншої  про 

важливість застосування основних засад у судовій та правоохоронних 

сферах. 

Комплексний розгляд теоретико-правових засад адміністративно-

правового механізму державного захисту працівників суду та 
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правоохоронних органів не є можливим без окреслення питання його 

принципів, які з поміж іншого виступають однією із додаткових гарантій 

забезпечення безпеки та збереження майна осіб, узятих під захист. 

Поняття «принцип» у перекладі з латинської мови означає «початок», 

«першооснова», «первинність» [45, с. 35]. У Словнику іншомовних слів 

«принцип» розглядається у трьох значеннях, як:  

1) основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, 

ідеології; засада;  

2) особливість, покладена в основу створення або здійснення чогось; 

3) переконання, норма, правило, яким керується хтось у житті і 

поведінці [185]. 

Проблемі трактування даного філософського поняття присвячені 

численні праці фахівців різних галузей знань. Так, наприклад, Р.З. Лівшиц 

вважає, що принцип – це завжди вихідне положення, напрямок, передусім це 

ідея [67, с. 195]. В.Ф. Погорілко трактує принципи як порядок здійснення 

регулюючого впливу [89, с. 12]. Колодій А.М. розглядає дану категорію з 

точки зору гносеології, як таку, що тісно пов’язана з категоріями 

«закономірність» і «сутність», зазначаючи, що поняття «принцип» 

співвідноситься з категорією «ідея» у тому випадку, коли під останньою 

філософи розуміють внутрішню логіку, закон існування об’єкта, те, що 

складає його внутрішню сутність; у теорії пізнання принцип виступає як 

абстрактне визначення ідеї, а точніше, як певна сукупність (сума) принципів, 

що дорівнюють ідеї [58, с. 16].  

Фесенко О. М. приходить до обґрунтованого висновку, що принципи, 

безперечно, відносяться до однієї з основних категорій та механізмів будь-

якого суспільного явища [201, с. ]. 

Як слушно зауважують П.М. Рабінович та М.І. Хавронюк, принципи є 

своєрідною перехідною площиною від права до норм етики й моралі в 

діяльності державних органів, проміжною ланкою, яка поєднує суспільні 

здобутки цивілізації з практичною реалізацією норми права [139]. Натомість, 
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Л.С. Явич зазначає, що принципами необхідно вважати ідеї, теоретичні 

нормативно-керівні положення того чи іншого виду людської діяльності, які 

конкретизуються у змісті правових норм та об’єктивно зумовлені 

матеріальними умовами існування суспільства [170, с. 64]. 

Окрім цього, науковці розглядають принципи у їхній приналежності до 

права. Зокрема, А.М Колодій обґрунтовує. що принципами права є ті 

відправні ідеї його буття, які виражають найважливіші закономірності, 

підвалини певного типу держави та права, є однопорядковими із сутністю 

права й утворюють його основні риси, відрізняються універсальністю, 

вищою імперативністю та загальнозначимістю, відповідають об’єктивній 

необхідності побудови і зміцнення певного суспільного ладу. Саме принципи 

права, на думку автора, є критерієм законності й правомірності дії громадян і 

посадових осіб, адміністративного апарату та органів юстиції, а також за 

встановлених умов мають вагоме значення для зростання правосвідомості 

населення, його культури й освіти. 

Утворюючи головний зміст права, юридичні принципи перебирають на 

себе всі його властивості та функції. А це означає, що, по-перше, вони 

нормативно-регулятивні, всезагальні, обов’язкові, об’єктивно зумовлені, 

історичні та ідейно-політичні категорії; по-друге, їхньою соціальною 

функцією є регулювання й охорона суспільних відносин; по-третє, вони є 

самостійною юридичною категорією, тобто мають відмінні від усіх інших 

ознаки [58, с. 43]. 

Фесенко О. М. зазначає, що суттєвими ознаками принципів права є: 

1) керівна (визначальна) роль принципів права в розробці, удосконаленні та 

застосуванні правових норм; 2) нормативно-керівний характер основних 

начал, що виявляється в регулюючому впливі на суспільні відносини; 

3) стабільність принципів права, тобто їх міцне, стійке, чинне нормативно-

керівне положення [201,c. 67]. 

Призначення принципів у праві полягає в тому, щоб здійснювати 

узагальнене закріплення засад суспільного ладу, забезпечувати однотипне 
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формулювання норм права, їх вплив на суспільні відносини шляхом 

правового регулювання та інших видів правового впливу [182]. 

Слід відмітити, що в Законі України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» відсутні норми, які б 

закріплювати систему принципів, на підставі яких здійснюється державний 

захист працівників суду та правоохоронних органів. Поряд з цим, положення 

про принципи містяться в окремих спеціальних законах.  

Зокрема, відповідно до Закону України «Про НАБУ» основними 

принципами діяльності НАБУ є: 1) верховенство права; 2) повага та 

дотримання прав і свобод людини і громадянина; 3) законність; 

4) безсторонність та справедливість; 5) незалежність НАБУ та його 

працівників; 6) підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним 

законом державним органам; 7) відкритість для демократичного цивільного 

контролю; 8) політична нейтральність і позапартійність; 9) взаємодія з 

іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, 

громадськими об’єднаннями [155]. 

Згідно Закону України «Про Державне бюро розслідувань» Державне 

бюро розслідувань організовується і діє на засадах: 

1) верховенства права (відповідно до якого людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною 

цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави); 2) законності; 3) справедливості; 

4) неупередженості; 5) незалежності і персональної відповідальності кожного 

працівника Державного бюро розслідувань; 6) відкритості та прозорості 

діяльності Державного бюро розслідувань для суспільства та демократичного 

цивільного контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом 

державним органам (Державне бюро розслідувань діє гласно тією мірою, що 

не порушує права і свободи людини і громадянина, не суперечить вимогам 

кримінального процесуального законодавства та законодавства про державну 

таємницю); 7) політичної нейтральності і позапартійності (використання 
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Державного бюро розслідувань у партійних, групових чи особистих 

інтересах не допускається; діяльність політичних партій у Державному бюро 

розслідувань забороняється); 8) єдиноначальності у реалізації повноважень 

Державного бюро розслідувань; 9) процесуальної самостійності слідчого 

органу Державного бюро розслідувань [121]. 

Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

основними принципами оперативно-розшукової діяльності є принципи: 

верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини [158]. 

Основними принципами діяльності Державної кримінально-виконавчої 

служби України є: 1) законність; 2) повага та дотримання прав і свобод 

людини та громадянина; 3) гуманізм; 4) позапартійність; 

5) єдиноначальність; 6) колегіальність при розробці важливих рішень; 

7) взаємодія з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, об'єднаннями громадян, благодійними і релігійними 

організаціями; 8) відкритість для демократичного цивільного контролю [123]. 

Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» принципами 

діяльності поліції є: 1) верховенство права; 2) дотримання прав і свобод 

людини; 3) законність; 4) відкритість та прозорість; 5) політична 

нейтральність; 6) взаємодії з населенням на засадах партнерства; 

7) безперервність [157]. 

Згідно до Закону України «Про Службу безпеки України» діяльність 

Служби безпеки України, її органів і співробітників ґрунтується на засадах 

законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та 

відповідальності перед народом України. В оперативно-службовій діяльності 

Служба безпеки України дотримується принципів поєднання 

єдиноначальності і колегіальності, гласності і конспірації [166]. 

Аналіз окремих актів законодавства в частині нормативного 

закріплення основних засад діяльності судових та правоохоронних органів, 

дозволив прийти до висновку, що загальні принципи (зокрема, законності, 

верховенства права, поваги до прав і гідності особи) притаманні предмету 



146 

правового регулювання більшості державних органів. Поряд з цим, можна 

виокремити принципи, які є спеціальними, зокрема це: принцип конспірації, 

безперервності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, відкритості 

для демократичного цивільного контролю, ін.  

З огляду на зазначене видається, що адміністративно-правовий 

механізм державного захисту працівників суду та правоохоронних органів як 

стале явище опосередковує необхідність виокремлення на рівні спеціального 

закону єдиної системи принципів, які потребують нормативного закріплення. 

До принципів реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту, окрім загально правових, пропонуємо віднести ще й такі 

принципи:  

1) гарантування й забезпечення державою прав на державний захист 

(передбачає закріплення відповідних положень на нормативному рівні, її 

практичної реалізації, забезпечення матеріально-технічного супроводження 

реалізації здійснення заходів державного захисту); 

2) правової забезпеченості (передбачає створення на національному та 

міжнародному рівнях правових механізмів, як передумов державного 

захисту); 

3) комплексного підходу до вирішення завдань державного захисту 

(передбачає вирішення сукупності завдань державного захисту з 

урахуванням організаційно-правових, інформаційних, кадрових, фінансових, 

галузевих та інших чинників, які зумовлюють вплив на механізм державного 

захисту);  

4) пріоритетності завдань, спрямованих на захист життя і здоров’я 

працівників суду та правоохоронних органів, їхніх близьких родичів 

(передбачає спрямування державної політики в сфері державного захисту на 

першочерговість та переважання реалізації завдань, які мають безпосередній 

вплив на життя і здоров’я працівника суду та правоохоронних органів);  

5) зменшення ризиків виникнення загроз (передбачає вжиття 

комплексу заходів, спрямованих на зменшення ризиків виникнення загроз); 
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6) необхідності достатності і максимально можливого використання 

наявних сил та засобів захисту (передбачає визначення критеріїв достатності 

і максимально можливого використання наявних сил та засобів захисту, 

спрямованих на збереження життя та майна суб’єктів, які мають право на 

державний захист);  

7) гласності, прозорості, вільного отримання й поширення публічної 

інформації про стан державного захисту (передбачає забезпечення вільного 

доступу до публічної інформації стосовно кількісних та якісних показників 

роботи у сфері державного захисту; висвітлення досягнень та недоліків в 

роботі в ЗМІ (окрім інформації з обмеженим доступом), вільне отримання 

інформації суб’єктами, узятими під захист, а також тими, що приймають 

рішення про заходи безпеки, забезпечують їх реалізацію та контроль); 

8) відповідальності за дотримання вимог законодавства з питань 

державного захисту (передбачає настання негативних наслідків, а також 

обов’язку відшкодування завданих збитків у разі вчинення порушень у сфері 

державного захисту як для суб’єктів публічного адміністрування, так і 

фізичних осіб. При цьому, міра покарання повинна бути спів мірною з 

тяжкістю вчиненого правопорушення);  

9) координації та взаємодії з державними органами (виражається у 

комплексному використанні за необхідності сил і засобів, що є в 

розпорядженні взаємодіючих сторін; оперативному розгляді і прийнятті 

рішень з питань державного захисту, що потребують спільного вирішення та 

забезпечення їх виконання у межах визначеної компетенції).  

Вказаний перелік принципів реалізації адміністративно-правового 

механізму державного захисту не є вичерпним та може бути розширений. 

У цьому підрозділі досліджено принципи адміністративно-правового 

механізму державного захисту. 

Визначено, що систему принципів реалізації адміністративно-

правового механізму державного захисту становлять такі принципи: 

1) гарантування й забезпечення державою прав на державний захист; 



148 

2) правова забезпеченість; 3) комплексний підхід до вирішення завдань 

державного захисту; 4) пріоритетність завдань, спрямованих на захист життя 

і здоров’я працівників суду та правоохоронних органів, їхніх близьких 

родичів; 5) зменшення ризиків виникнення загроз; 6) необхідна достатність і 

максимально можливе використання наявних сил та засобів захисту; 

7) гласність, прозорість, вільне отримання й поширення публічної інформації 

про стан державного захисту; 8) відповідальність за дотримання вимог 

законодавства з питань державного захисту; 9) принцип координації та 

взаємодії з державними органами. 

Обґрунтовано, що визначення принципів реалізації адміністративно-

правового механізму державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів є додатковою гарантією безпеки суб’єктів, узятих 

під захист. 

 

3.2. Контроль за виконанням законодавства про державний захист 

працівників суду та правоохоронних органів 

 

Ефективність будь-яких заходів залежить від здійснення належного 

контролю за їх виконанням, встановленням відповідальності за порушення. 

Контроль є специфічною діяльністю, сутність якої полягає у активній 

взаємодії контролюючого суб’єкта з підконтрольним суб’єктом, що 

здійснюється на засадах законності, оперативності, економічності, 

доцільності, професійної обґрунтованості, яку спрямовано на досягнення 

мети публічного адміністрування, реалізується і в межах порядку 

застосування заходів державного захисту.  

Контроль за виконанням законодавства про державний захист 

працівників суду та правоохоронних органів є своєрідною гарантією 

реалізації адміністративно-правового механізму державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів. 
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Чинне законодавство не містить визначення поняття «контроль за 

виконанням законодавства про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів», у зв’язку з чим виникає необхідність у дослідженні 

цієї категорії. 

Так, слово «контроль» має французьке походження і розглядається як 

перевірка, облік, спостереження за чим-небудь; заключна функція 

управління [60]. 

Термін «контроль» зустрічається в деяких нормативно-правових актах 

різни сфер. 

Зокерма, в розумінні Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» контролем є — вирішальний вплив однієї чи декількох 

пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність 

суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо 

або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування 

всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний 

вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів 

управління суб’єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які 

дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати 

обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління 

суб’єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника 

керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого 

органу суб’єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із 

зазначених посад в інших суб’єктах господарювання; обійманню більше 

половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи 

виконавчих органів суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають 

одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання. 

Пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або 

узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або 

узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб’єкта 
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господарювання. Зокрема, пов’язаними фізичними особами вважаються такі, 

які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами [146]. 

Відповідно до стандартних положень та умов Європейського банку 

реконструкції та розвитку «контроль» означає - стосовно будь-яку особу або 

організації (включаючи - з співвіднесені значеннями - терміни 

"контрольоване", "контролює" і "перебуває під спільним контролем"), 

володіння, прямо або побічно, повноваженнями керувати або впливати на 

керівництво діяльністю і політикою такої особи або організації, будь то за 

допомогою володіння на правах власності акціями, що дають право голосу, 

або за договором або іншим чином [188]. 

Згідно Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у 

яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 

підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженої 

наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України від 09.03.2006 р. N 108 контроль - загальна функція керування, що 

полягає у спостереженні за ходом процесів у керівній і керованій системах, 

порівнянні контрольованих величин параметрів із заданою програмою, 

виявленні відхилень, їх місця, часу, причини та характеру [137]. 

В транспортній сфері контроль — це заздалегідь спланована система 

професійно обґрунтованих дій перевіряючих органів виконавчої влади, 

спрямованих на визначання стану об'єкта контролю щодо його відповідності 

встановленим вимогам, нормам та стандартам, технології роботи з метою: 

забезпечення якості продукції чи надання послуг при повному забезпеченні 

безпеки людей та навколишнього середовища [109]; — функція управління, 

яка полягає в перевірці виконання завдань об'єктами управління, з метою 

отримання інформації щодо виконання завдань та вжиття своєчасних заходів 

для досягнення результату [110]. 

В економічно-фінансовій сфері під контролем розуміють: — 

можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність 
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юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією 

особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, 

що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або 

голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння 

можливість здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким 

іншим чином [107]. 

Контрольна і наглядова діяльність щодо забезпечення законності в 

державному управлінні притаманна всім галузям державного механізму, 

оскільки правоохоронна діяльність держави є однією з форм здійснення 

функцій останньої. У стислому викладі контрольна функція полягає в тім, 

щоби з’ясовувати, чи відповідає діяльність органів влади, підприємств, 

установ, організацій тим завданням, що стоять перед ними, чи виконуються і 

як саме виконуються покладені на них обов’язки, яким є кінцевий результат 

виконаної ними роботи і т. ін. [190, с. 81–82]. 

З урахуванням зазначеного, під терміном «контроль за виконанням 

законодавства про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» пропонуємо розуміти здійснення компетентними органами 

(суб’єктами) перевірочних заходів, спрямованих на визначення стану 

дотримання законодавства про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів, виявлення порушень та притягнення винних осіб до 

відповідальності. 

Слід відзначити що в Законі України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» питанню щодо контролю за 

виконанням законодавства про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів присвячено тільки одну  24 статтю, яка передбачає, 

що контроль за забезпеченням захисту працівників суду і правоохоронних 

органів та їх близьких родичів здійснюють відповідно: 1) голова суду; 

2) Голова Служби судової охорони; 3) Міністр оборони України; 4) Голова 

Служби безпеки України; 5) Голова Служби зовнішньої розвідки 

України;  6) Генеральний прокурор; 7) Голова Конституційного Суду 
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України; 8) Голова Національної поліції; 9) Голова Державної прикордонної 

служби України; 10) керівник розвідувального органу Міністерства оборони 

України, 11) керівник органу військового управління Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України [122]. 

Зазначені особи є суб’єктами контролю за забезпеченням захисту 

працівників суду і правоохоронних органів, а об'єктами виступають: особи, 

взяті під захист; суб’єкти, які здійснюють заходи державного захисту; 

суб’єкти, які приймають рішення про державний захист; суб’єкти, які мають 

право на державний захист; їх майно та житло, а також стан справ — на які 

націлено процес контролю. 

При цьому, вищезазначеним законом не врегульовано випадку за якого 

керівника відповідного органу може бути в статусі «особи, узятої під захист». 

Окрім цього, не передбачено можливість здійснення контрольних заходів 

особою, яка виконує обов’язки керівника відповідного відомчого органу. 

Даний перелік законодавцем визначено як виключний, однак в ньому 

відсутні деякі із суб’єктів, які здійснюють контроль за виконанням 

законодавства про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів,  Наприклад, Голова Державної митної служби України, Директор 

НАБУ, Міністр юстиції та ін.  

Цікавою видається ситуація, за якої заходи безпеки відносно суддів 

Конституційного Суду України та його рідних здійснюють органи 

правопорядку (працівники поліції), а контроль покладено на голову 

Конституційного Суду України, що в свою чергу передбачає здійснення 

контрольних функцій головою Конституційного Суду України відносно 

працівників поліції. Такі функції не притаманні Конституційному Суду 

України. Більш того, назначена ситуація призводить до порушення 

субординації та принципу поділу влади. 

Окрім цього, на нормативному рівні не встановлено методи та види 

контролю за виконанням законодавства про державний захист; порядок та 

періодичність їх проведення; повноваження суб’єктів, які здійснюють 
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перевірку; права та обов’язки суб’єктів, відносно яких здійснюється 

перевірка; форми оформлення результатів перевірки; порядок оскарження, 

тощо. 

В даному випадку доцільно навести класифікацію методів державного 

контролю запропоновану В. Мурзою, який виділяє такі групи:  

а) загальні методи (які широко використовуються у здійсненні всіх 

функцій держави);  

б) спеціальні методи (методи, яким притаманні лише контрольно-

наглядові функції): метод перевірки й виявлення, метод реагування. 

До методів перевірки (спостереження), на думку автора, належать: 

1) методи отримання, узагальнення та аналізу загальної інформації, 

відомостей про об’єкт державного контролю й нагляду (наприклад, 

фінансовий, екологічний моніторинг тощо); 

2) методи ініціювання інформації звітного характеру та її оцінювання 

інформації (наприклад, звіту або доповіді) підконтрольної посадової особи 

про свою діяльність, її організацію та результати (заслуховування посадової 

особи уряду про виконання бюджету); 

3) методи перевірки документів, що фіксують діяльність 

контрольованого (декларації про доходи, бухгалтерський баланс, тощо); 

4) перевірка (оцінювання) фактичних дій (готовності до них) 

контрольованого на предмет їхньої відповідності правовим, технічним 

нормам, а також нормам доцільності й ефективності (наприклад, атестація, 

іспит персоналу). 

До методів реагування варто віднести такі засоби і способи: 1) методи 

застереження, попередження про можливість або неминучість порушень 

правових та інших соціальних норм  або про ймовірності настання інших 

соціально шкідливих наслідків; 

2) методи вказівки на обов’язковість усунення порушених правил і 

надання практичної допомоги щодо усунення виявлених порушень; 
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3) методи реалізації державного примусу щодо особи, яка грубо 

порушила або не виконала вимог про усунення раніше виявлених порушень; 

4) методи звернення до іншого компетентного органу із клопотанням 

про притягнення винних до відповідальності [83c. 115]. 

В свою чергу, О. І. Рябко детермінує методи контролю на такі групи: 1) 

інформаційно-аналітичні; 2) коригувальні; 3) комплексні (поєднання 

попередніх).  

До першої групи методів автор відносить: способи одержання 

контрольної інформації; аналіз отриманої інформації; її оброблення (метод 

обліку, статистики, звітності тощо).  

До другої групи методів, на думку автора, належать: способи й засоби 

вираження вимог про усунення виявлених погрішностей, порушень 

(звернення, скарга, подання, доведення інформації до відома компетентного 

суб’єкта тощо) [176, с. 91]. 

Важливо відмітити, що контролю, як правовій категорії притаманні 

відповідні принципи. Під принципами контролю розуміють «науково 

обґрунтовані та апробовані практикою, закріплені прямо або опосередковано 

в нормативно-правових актах основи організації та здійснення 

контролю» [70,с. 200]. 

Прийнятною є точка зору вчених Білухи М.Т. та Микитенко Т.В., які 

зазначають, що принципи контролю – це основні засади, на яких 

здійснюються його функції [13, с. 65]. Заслуговує на увагу й розуміння 

принципів як «загальних керівних норм дії, які, виражаючи певні 

закономірності, постійно поглиблюються і видозмінюються», та правил як 

«норм дії, що мають конкретне робоче значення» [73,с. 81]. 

Сутність та значення теоретичних і методологічних принципів 

контролю як галузі наукових знань полягає у наступному: зв'язку і розвитку 

(діалектичної суперечності або єдності протилежностей); рефлексії, яка 

забезпечує перехід кількісних змін у якісні зміни у системі наукових знань 

про контроль; історизму (пізнання з позицій виникнення, зміни (розвитку) 
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системи контролю або її елементів); єдності знань (логічна сумісність осново 

положень фундаментальних теорій); цілісності (усвідомлення того, що 

досліджуваний об'єкт може бути розчленованим на окремі складові, проте є 

органічно інтегрованим в єдине ціле); примату цілого над його складовими 

частинами (усвідомлення того, що ціле визначає функції як окремих 

компонентів, так і системи взагалі); ієрархічності (пізнання з позицій 

встановлення впливу та значення елементів системи для цілісності системи); 

полісистемності (пізнання з позицій того, що кожний складний об'єкт може 

розглядатися як деяка сукупність систем, вписаних одна в одну); причинності 

(пізнання об'єкта з позицій пізнання причин зміни якісних та кількісних 

параметрів об'єкта); дедукції (формування умовиводу про часткове на 

підставі знань про ціле); аналізу (розкладання цілого на частини); синтезу 

(з'єднання частин в ціле в процесі теоретичного пізнання); аналогії 

(припущення про подібність досліджуваних складових об'єкта або відношень 

між його складовими); абстрагування (пізнання та теоретичного подання 

реальності в знанні); конкретизації (формування об'єктивної основи в 

ідеальній істині) [8]. 

Серед науковців виділяють такі основні види принципів контролю: 

 принцип системності, який передбачає здійснення контролю системно 

з урахуванням комплексного підходу; або ж розгяладється як  система дій, 

направлених на досягнення цілей різного підпорядкування за «деревом 

цілей» в управлінні [179, с. 107; 90, с. 311]. Деякі дослідники пропонують 

застосовувати принцип системності при плануванні аудиторського контролю, 

дотримання якого пов’язують з оцінюванням усіх суттєвих аспектів 

перевірки, дослідженням причинно-наслідкових зв’язків, які можуть 

вплинути на думку аудитора [33]. 

 принцип самодостатності» [16]; 

 принцип ефективності, який розглядається як результат контрольної 

діяльності, що повинен бути спрямований не тільки на попередження та 

подолання порушень, але й на притягнення до відповідальності [197,с.170]. 
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Заслуговує на увагу точка зору науковців, які при плануванні аудиторської 

перевірки пропонують застосовувати принцип ефективності, дотримання 

якого передбачає «розроблення оптимальних планів і програм, виконання 

яких забезпечить отримання достовірних та достатніх аудиторських доказів 

із найменшими витратами праці й часу» [33].  

Автором наголошується на необхідності розробки таких правил 

(принципів) функціонування системи контролю, фактичне виконання яких 

призведе до збільшення її ефективності [5]. 

Дослідження організаційно-правових засад здійснення контролю за 

виконанням законодавства про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів дає змогу говорити, що це поняття є досить 

широким, яке може включати декілька напрямків:  

1) дотримання законодавства про інформацію; 

2) дотримання процедури прийняття управлінських рішень (підписання 

уповноваженого особою, реєстрації, доведення до зацікавлених осіб, 

зберігання; 

3) дотримання вимог щодо зберігання та використання зброї, 

спеціальних засобів захисту, застосування фізичної сили; 

4) дотримання житлового законодавства; 

5) дотримання сімейного законодавства, та ін.  

Особливістю здійснення контролю за виконанням законодавства про 

дотримання державного захисту працівників суду та правоохоронних органів 

є те, що суб’єкт контролю може перебуває одночасно в статусі суб’єкта, який 

має право на державний захисту, або навіть в окремих випадках, є тим 

суб’єктом, який приймав рішення про застосування цих заходів.  

Окрім цього, можна говорити про притаманність окремим суб’єктам 

власного правового регулювання відносин пов’язаних із здійсненням 

контролю за дотриманням законодавства у сфері державного захисту. 

Наприклад, відповідно до Закону України «Про НАБУ» контроль за 

діяльністю НАБУ здійснюється комітетом Верховної Ради України, до 
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предмету відання якого відноситься боротьба з корупцією і організованою 

злочинністю, в порядку, визначеному Конституцією України [59], Законом 

України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією 

і правоохоронними органами держави" [120], цим та іншими законами 

України [155]. 

При цьому слід відмітити, що Закон України "Про демократичний 

цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами 

держави" [120] втратив чинність, що зумовлює необхідність внесення 

відповідни змін до Закону України «Про НАБУ» [155]. 

Окрім цього, доцільно заначити про існування громадського контролю, 

який може здійснюватись через вдіслковування за розглядом кримінальних 

справ відносно працівників суду та правоохоронних органів, містити ряд 

рекомендацій у сфері державного захисту. 

Наприклад, з метою забезпечення прозорості та цивільного контролю 

за діяльністю при НАБУ утворюється Рада громадського контролю у складі 

15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу. Рада 

громадського контролю при НАБУ: 1) заслуховує інформацію про діяльність, 

виконання планів і завдань НАБУ; 2) розглядає звіти НАБУ і затверджує свій 

висновок щодо них; 3) обирає з її членів двох представників, які входять до 

складу Дисциплінарної комісії НАБУ; 4) має інші права, передбачені 

Положенням про Раду громадського контролю [155]. 

Таким чином, контроль за виконанням законодавства про державний 

захист працівників суду і правоохоронних органів є різновидом державного 

контролю і передбачає здійснення нагляду з боку уповноважених державних 

органів. Метою його проведення є дотримання законності у сфері 

державного захисту працівників суду і правоохоронних органів, а також 

забезпечення реального виконання рішень. 

У цьому підрозділі досліджено організаційно-правові засади 

здійснення контролю за виконанням законодавства про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-15
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Встановлено відсутність спеціальної правової регламентації порядку 

здійснення контролю за станом забезпечення захисту працівників суду і 

правоохоронних органів, їхніх близьких родичів. Доведено необхідність 

розроблення єдиного реєстру осіб, узятих під захист. 

Зазначено, що компетенцією щодо здійснення контролю за 

забезпеченням захисту працівників суду та правоохоронних органів і їхніх 

близьких родичів наділені в межах відповідного судового органу чи 

відомства голова суду, голова Служби судової охорони, міністр оборони 

України, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої 

розвідки України, Генеральний прокурор України, голова Конституційного 

Суду України, голова Національної поліції України, голова Державної 

прикордонної служби України, керівник розвідувального органу 

Міністерства оборони України, керівник органу військового управління Сил 

спеціальних операцій Збройних Сил України. 

 

 

3.3. Відповідальність у сфері правовідносин щодо реалізації 

адміністративно-правового механізму державного захисту 

 

 

Інститут відповідальності відіграє в будь-якій сфері важливу роль, та 

спрямований на попередження вчинення правопорушень, відновлення прав 

суб’єктів, яким завдано шкоду незаконними діями, та покарання винних осіб. 

Не є виключенням і сфера правовідносин щодо реалізації адміністративно-

правового механізму державного захисту. 

У законодавстві та теорії відсутнє визначення поняття 

«відповідальності у сфері правовідносин щодо реалізації адміністративно-

правового механізму державного захисту». З огляду на зазначене вбачається 

необхідність у встановленні змісту дефініції «юридична відповідальність». 
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Скакун О. Ф. визначає юридичну відповідальність як передбачені 

законом вид і міру державно-владного (примусового) зізнання особою втрат 

благ особистого, організаційного і майнового характеру за вчинене 

правопорушення [182]. 

Натомість, Матузов М.І. трактує юридичну відповідальність як один із 

видів соціальної відповідальності індивіда, головною особливістю якої є те, 

що вона пов’язана з порушенням юридичних норм, за якими стоїть апарат 

примусу держави [77].  

В свою чергу, О.В. Мелехін вважає, що юридична відповідальність – це 

обов’язок правопорушника нести покарання, зазнавати санкцій, що 

передбачені правовими нормами і застосовуються компетентними органами 

за вчинення ним протиправного діяння [78].  

Взявши за основу вищезазначені погляди науковців, А.В. Яковенко 

запропонував власне визначення терміну «юридична відповідальность»,  

визначаючи її як вид і ступінь покарання, що застосовується відносно 

правопорушеника за скоєння ним протиправних дій, коло яких визначено 

законом [209, с. 35]. 

Організаційно-правові засади відповідальності суб’єктів державного 

захисту можна розглядати як сукупність правових підстав притягнення до 

відповідальності та фактична організація заходів, пов’язаних із 

відшкодування майнової шкоди (збитків) [95]. 

Відповідно до Закону України «Про державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів» за порушення у сфері правовідносин щодо 

реалізації адміністративно-правового механізму державного захисту чинним 

законодавством передбачено: 

1) дисциплінарну; 

2) майнову; 

3) кримінальну відповідальність [122].  
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Разом з цим, адміністративна відповідальність за такі порушення 

Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» не передбачено. 

Відповідальність за порушення у сфері правовідносин щодо реалізації 

адміністративно-правового механізму державного захисту може наступати за 

такі дії як:  

1) неприйняття рішення про державний захист;  

2) порушення строків прийняття рішення про державний захист;  

3) прийняття недостатньо обґрунтованого рішення про державний 

захист;  

4) невжиття відповідних заходів безпеки працівників суду та 

правоохоронних органів та їх близьких родичів відповідними посадовими 

особами;  

5) розголошення відомостей про заходи безпеки (суб’єктами 

відповідальності виступають особи, які прийняли рішення про забезпечення 

заходів безпеки та особи, які здійснюють заходи безпеки);  

6) невиконання або неналежне виконання особою, взятою під захист 

законних вимог органу, який здійснює заходи захисту;  

7) продаж, заставу чи передачу іншим особам майна, наданого в 

особисте користування особі, взятій під захист, для забезпечення її безпеки; 

за втрату чи пошкодження цього майна. 

Незважаючи на те, що термін «дисциплінарна відповідальність» 

зустрічається в багатьох нормативно-правових актах, зокрема в КЗпП, на 

законодавчому рівні його чітко не визначено, тому вдамося до 

науковотеоретичної інтерпретації. Так, В. В. Середа у своїх дослідженнях 

визначає дисциплінарну відповідальність як один із видів юридичної 

відповідальності, що полягає в обов’язку працівника відповідати перед 

керуючим суб’єктом або уповноваженим органом за скоєний ним 

дисциплінарний проступок, сутність якого полягає в невиконанні або в 

неналежному виконанні працівником покладених на нього трудових чи 
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службових обов’язків, і понести дисциплінарні стягнення, передбачені 

законодавством України [178]. 

Характеризуючи дисциплінарну відповідальність слід зазначити, що її 

засади врегульовані відносно працівників, які мають статус державного 

службовця – Законом України «Про державну службу» [126], а відносно 

інших осіб – Кодексом законів про працю України [56], спеціальними 

законами та іншими нормативно-правовими актами (зокрема, Законом 

України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» [127]. 

Порядок проведення службових розслідувань у Державній кримінально-

виконавчій службі України, затверджений наказом Міністерства юстиції 

України від 12.03.2015 р. № 356/5 [144] та ін.). 

Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної 

відповідальності є: 1) вчинення дисциплінарного проступку (протиправної 

винної дії або бездіяльності); 2) прийняття рішення, що полягає у 

невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх 

посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом України «Про 

державну службу» та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього 

може бути застосоване дисциплінарне стягнення.  

Вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку може 

мати прояв у: невиконанні або неналежному виконанні посадових обов’язків, 

актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень 

керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень, прийнятих (наданих) у 

сфері державного захисту; перевищення службових повноважень в сфері 

державного захисту (якщо воно не містить складу кримінального або 

адміністративного правопорушення); використання повноважень в сфері 

державного захисту в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних 

особистих інтересах інших осіб; прийняття державним службовцем 

необґрунтованого рішення з питань державного захисту, незаконне їх 

використання або інше заподіяння шкоди (якщо такі дії не містять складу 

кримінального або адміністративного правопорушення); прийняття 
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державним службовцем рішення з питань державного захисту, яке 

суперечить закону або висновкам щодо застосування відповідної норми 

права, викладеним у постановах Верховного Суду, щодо якого судом 

винесено окрему ухвалу. 

До державних службовців може бути застосовано такі вили 

дисциплінарного стягнення: 1) зауваження; 2) догана; 3) попередження про 

неповну службову відповідність; 4) звільнення з посади державної служби 

[126]. 

Спеціальними нормативно-правовими актами передбачається окремі 

підстави, умови та порядок притягнення до відповідальності (в тому числі й 

до дисциплінарної) працівників суду та правоохоронних органів. 

Порядок притягнення до відповідальності суддів має свої особливості, 

передбачені Законом України «Про Вищу раду правосуддя»[118]. 

Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання відповідно до 

Закону України "Про судоустрій і статус суддів" [167] скарги щодо 

дисциплінарного проступку судді, повідомлення про вчинення 

дисциплінарного проступку суддею або після самостійного виявлення 

членами Вищої ради правосуддя з будь-якого джерела обставин, що можуть 

свідчити про вчинення суддею дисциплінарного проступку, або за 

ініціативою Дисциплінарної палати, Комісії з питань доброчесності та етики 

чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених 

законом (дисциплінарна скарга). 

Дисциплінарне провадження відносно судів включає такі етапи. 

Підготовчий етап, який передбачає попереднє вивчення матеріалів, що мають 

ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку. Етап прийняття 

рішення про відкриття дисциплінарної справи або відмову у її відкритті. 

Етап розгляду дисциплінарної скарги. Заключним етапом є ухвалення 

рішення про притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної 

відповідальності. 
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Строк здійснення дисциплінарного провадження не повинен 

перевищувати більше ніж шістдесят днів з моменту отримання 

дисциплінарної скарги [118]. 

За результати здійснення дисциплінарного провадження до судді 

можуть бути застосовані такі види стягнень як: попередження; догана; 

позбавлення права на отримання доплат до посадового окладу судді 

протягом одного місяця; сувора догана; тимчасове відсторонення від 

здійснення правосуддя; переведення судді до суду нижчого рівня; звільнення 

судді з посади. 

Для прикладу порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності 

рацівника правоохоронних органів наведемо НАБУ. Так, відповідно до ст. 20 

Закону України «Про НАБУ» працівники Національного бюро самостійно 

приймають рішення в межах своїх повноважень. Вони зобов’язані 

відмовитися від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які 

суперечать законодавству, а також вжити інших заходів, передбачених 

законом. Працівники Національного бюро за свої протиправні дії чи 

бездіяльність несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або 

кримінальну відповідальність. 

У разі порушення працівником НАБУ під час виконання ним своїх 

службових обов’язків прав чи свобод особи НАБУ вживає в межах своєї 

компетенції заходів із поновлення цих прав і свобод, відшкодування завданої 

матеріальної і моральної шкоди, притягнення винних до юридичної 

відповідальності 

Особливість дисциплінарної відповідальності за порушення у сфері 

правовідносин щодо реалізації адміністративно-правового механізму 

розкривається через суб’єктний склад осіб, на яких може бути накладено 

дисциплінарне стягнення. Варто зазначити, що близькі родичі працівників 

суду та правоохоронних органів не є суб’єктами дисциплінарної 

відповідальності за порушення у сфері правовідносин щодо реалізації 

адміністративно-правового механізму. 
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Видами дисциплінарних стягнень за порушення у сфері правовідносин 

щодо реалізації адміністративно-правового механізму можуть бути: 

попередження, дограна, звільнення, пониження в класному чині, пониження 

в посаді, позбавлення нагрудного знаку, звільнення з позбавленням класного 

чину, попередження про неповну службову відповідність, затримка до 

одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду, 

усне зауваження, зауваження, сувора догана, пониження в спеціальному 

званні на один ступінь і.т.п.  

Слід зазначити, що дисциплінарні проступки є видом відповідальності 

за найменш небезпечні правопорушення у сфері держаного захисту. 

Характеризуючи майнову відповідальність, слід зазначити, що цей вид 

юридичної відповідальності не є однозначним в теоретичному та 

юридичному розуміннях.  

Його часто ототожнюють та повязують з такими категоріями як 

«відшкодування шкоди», «моральна шкода», «цивільно-права 

відповідальність», «матеріальна відповідальність», що є цілком зрозумілим, 

оскільки усі заначені категорії мають майновий характер. 

Конституційні засади майнової відповідальності передбачені 

насамперед в Основному законі, і проявляються у праві кожного на 

відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування 

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень [59]. 

Деякі аспекти майнової відповідальності регламентовані нормами 

цивільного законодавства. Зокрема, ст. 1174 Цивільного кодексу України 

передбачено, що шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування при здійсненні нею своїх повноважень, 
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відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом 

місцевого самоврядування незалежно від вини цієї особи [205]. 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» матеріальна та 

моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців під час здійснення 

ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави. 

Держава в особі суб’єкта призначення має право регресу у розмірі та 

порядку, визначених законом, до: 1) державного службовця, який заподіяв 

шкоду; 2) посадової особи (осіб), винної (винних) у незаконному звільненні, 

відстороненні або переведенні державного службовця чи іншого працівника 

на іншу посаду, щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 

заподіяної державному органу у зв’язку з оплатою часу вимушеного прогулу 

або часу виконання нижчеоплачуваної роботи. 

У разі застосування зворотної вимоги (регресу) державний службовець 

несе матеріальну відповідальність тільки за шкоду, умисно заподіяну його 

протиправними діями або бездіяльністю. 

 

На державного службовця покладено обов’язок відшкодувати державі 

шкоду, заподіяну внаслідок неналежного виконання ним посадових 

обов’язків. При цьому, шкодою, заподіяною державним службовцем державі, 

є також виплачене державою відшкодування шкоди, заподіяної державним 

службовцем третій особі внаслідок неналежного виконання ним посадових 

обов’язків. 

У випадку, спільного заподіяння шкоди кількома державними 

службовцями кожен із них несе відповідальність у розмірі, пропорційному 

ступеню вини. 

Під час визначення розміру відшкодування повинно враховуватись 

майнове становище державного службовця, співвідношення розміру 

заподіяної шкоди до його заробітної плати, ризик виникнення шкоди, досвід 

державної служби, надані державному службовцю накази (розпорядження), а 
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також інші обставини, у зв’язку з якими повне відшкодування державним 

службовцем шкоди буде необґрунтованим [126]. Слід зазначити, що 

вищезазначені норми мають декларативний характер, і на практиці не 

застосовуються через їх недоконалість. 

В сфері законодавства про державний захист працівників суду та 

правоохоронних органів зустрічаються положення, які передбачають 

компенсацію у разі смерті працівника або його каліцтва, якщо уе було 

пов’язано із його професійною діяльністю. Наприклад, відповідно до Закону 

«Про НАБУ» у разі загибелі (смерті) особи начальницького складу або 

працівника НАБУ під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого 

(померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується 

одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці 

(грошового забезпечення) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку 

він займав, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України  

Шкода, завдана майну працівника НАБУ чи майну членів його сім’ї у 

зв’язку з виконанням службових обов’язків, відшкодовується в повному 

обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним 

стягненням цієї суми з винуватих осіб у порядку, встановленому 

законом [155]. 

Натомість, відповідно до Закону України «Про державну охорону 

органів державної влади України та посадових осіб» передбачена виплата 

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або 

часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності 

військовослужбовців Управління державної охорони України і громадян, 

залучених до здійснення державної охорони, та компенсація заподіяння 

шкоди їх майну 

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), 

інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення 

інвалідності військовослужбовця Управління державної охорони України 
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здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». 

Шкода, заподіяна майну військовослужбовця Управління державної 

охорони України або членів його сім’ї у зв’язку з виконанням ним службових 

обов’язків, компенсується йому, а в разі його загибелі (смерті) - членам сім’ї 

у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Дія цієї статті поширюється на працівників Управління державної 

охорони України та інших осіб, залучених до заходів щодо здійснення 

державної охорони [124]. 

Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» виплата 

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або 

часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності 

військовослужбовця Служби безпеки України здійснюється в порядку та на 

умовах, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей". 

Збитки, завдані майну військовослужбовця Служби безпеки України 

або членам його родини у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, 

компенсуються йому, а в разі його загибелі - членам сім'ї у повному обсязі за 

рахунок коштів державного бюджету. 

Положення цієї статті поширюються на працівників Служби безпеки 

України та осіб, залучених до заходів щодо забезпечення державної безпеки, 

а також на пенсіонерів Служби безпеки України [166]. 

Важливо відмітити, що працівники суду та правоохоронних органів 

звільніяться від відповідальності, якщо його дії були вчинені в межах 

чинного законодавства. 

Так, відповідно до Закону України «Про державну охорону органів 

державної влади України та посадових осіб» військовослужбовець 

Управління державної охорони України не несе відповідальності за 

моральну, матеріальну і фізичну шкоду, заподіяну ним у зв’язку із 
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правомірним застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів і 

вогнепальної зброї [124]. 

За результатом проведеного дослідження встановлено відсутність 

єдиного підходу допииатнян відшкодування завданих збитків та шкоди 

працівникам різних відомств, а також нормативного врегулювання порядку 

відшкодування майнової шкоди (збитків), особою взятою під захист за 

умисне невиконання або неналежне виконання законних вимог органу, який 

здійснює заходи захисту, а також нормативно-правового акту, положення 

якого б встановлювали повноваження суб’єктів на здійснення контролю за 

станом забезпеченням захисту працівників суду та правоохоронних органів 

та механізм їх реалізації [95].  

В деяких випадках право на відшкодування набувають й  пенсіонери та 

інші сцбєкти, про які не вказано в спеціальному законі про державний 

захисту працівників суду таправохоронних органів. 

У теорії вирізняють ще й такий вид відповідальності, як цивільно-

процесуальна відповідальність, яка розрізняється за змістом, функціям і 

характером впливу. Вона застосовується за різні порушення і звернена до 

суб'єктів, що займають неоднакове положення в процесі, в силу різного 

інтересу до розглянутої цивільної справи - це визначає особливості 

державного впливу. При цьому, можна відмітити різні варіанти розподілу 

відповідальності на види. Цільова спрямованість примусових заходів і спосіб 

охорони праюпорядку у цивільному судочинстві дозволяє виділити дві групи 

відповідальності: майнову і немайнову [69]. 

При розгляді в порядку цивільного судочинства позову, що випливає з 

кримінальної справи, суди не завжди враховують матеріали останньої, 

допускають помилки при застосуванні норм цивільного і трудового 

законодавства. Мають місце помилки і при вирішенні питань, пов'язаних із 

стягненням безпідставно набутого майна. Зазначені недоліки знижують 

ефективність роботи по відшкодуванню матеріальної шкоди, заподіяної  

злочином. 
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У кожній справі про злочин, яким заподіяно матеріальну шкоду, суд 

при постановленні вироку зобов'язаний  вирішити цивільний позов, а коли 

його не пред'явлено - з власної ініціативи вирішити питання про 

відшкодування шкоди, якщо цього вимагає охорона державних або 

громадських  інтересів, а також в інших передбачених законом випадках 

[163]. 

Слід також зазначити, що в сфері правосуддя вже досягнуто 

позитивних результатів щодо систематизації інформації. Зокрема, Вищою 

радою правосуддя на офіційному веб сайті впроваджено введення 

відповідних реєстрів, за допомогою яких здійснюється збір, аналіз, 

висвітлення даних про випадки повідомлень суддів про втручання в їх 

діяльність, а також інформація щодо дисциплінарної практики відносно 

суддів (зокрема мова йде про: реєстр повідомлень суддів про втручання в 

діяльність; інформація про притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності; відсторонення від здійснення правосуддя; перелік суддів, 

звільнених Вищою радою правосуддя за скоєння істотного дисциплінарного 

проступку та ін) [173].  

Зазначені реєстри є у вільному доступі, що забезпечує можливість 

здійснення громадського контролю, свідчить про відкритість та публічність 

судової влади. Реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність містить 

графи: «Дата надходження»; «Прізвище, ім’я, по батькові судді», «Назва 

суду», «Результат перевірки», «Рішення Вищої ради правосуддя», 

«Реагування на рішення Вищої ради правосуддя», «Примітки». 

Разом з цим, залишається відкритим питання щодо введення реєстру 

осіб, узятих під захист, в якому серед іншого слід передбачити інформацію 

про осіб, які притягались за відповідальності за порушення у цій сфері. 

І хоча спеціальному законі про державний захист працівників суду та 

правоохоронних органів не передбачено такий вид відповідальності як 

адміністративна, вважаємо за необхідне зазначити наступне.  
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Адміністративній відповідальності притаманні такі ознаки, як 

публічний державно-обов'язковий характер, зосередження права накладення 

стягнень в органах державної виконавчої влади (наявність органів 

адміністративної юрисдикції), репресивний характер, особливий порядок 

притягнення до відповідальності, встановлення виключного переліку діянь, 

за які накладаються стягнення, та відповідальності за них перед законом.  

Характеризуючи поняття адміністративної відповідальності, багато хто 

із вчених вважає, що цей інститут є формою реагування компетентних 

державних органів на адміністративне правопорушення, що знаходить свій 

вираз в засудженні протиправного діяння ("негативній оцінці") та 

застосуванні до правопорушника відповідних каральних адміністративних 

санкцій [199, с.75; 189, с. 27]. Так, для застосування адміністративного 

стягнення необхідно видання правозастосувального акту – постанови, в якій 

визначається винність суб’єкта і негативно оцінюється його поведінка, на 

підставі чого до винної особи застосовуються відповідні каральні 

адміністративні санкції [68 с. 12]. 

Аналіз положень КУпАП дає змогу говорити, що вчинення деяких 

порушень може бути характерним для сфери державного захисту працівників 

суду та правоохоронних органів. Зокрема мова йде про: незаконне 

використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням 

службових або інших визначених законом повноважень (ст 172-8); 

необережне знищення або пошкодження військового майна (ст. 172-12); 

неправомірне використання державного майна (ст. 184-1); незаконне 

використання найменування та ознак належності до Національної поліції 

України (ст. 184-3); злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 

поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону, військовослужбовця (ст. 185); прояв неповаги 

до суду або Конституційного Суду України Стаття (185-3); перешкодження 

явці до суду народного засідателя, присяжного (ст.185-5); невжиття заходів 

щодо окремої ухвали суду (ст. 185-6); ухилення від виконання законних 
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вимог прокурора (ст. 185-8); незаконне носіння військової форми одягу із 

знаками розрізнення військовослужбовців (ст. 186-8); невиконання законних 

вимог посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції (ст. 

188-28); невиконання законних вимог судді Конституційного Суду України, 

Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України (ст. 

188-49); порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення 

нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів 

(ст. 191); порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони 

(ст. 195-3); порушення порядку обліку, зберігання і використання документів 

та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію 

(ст. 212-5); здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних 

(автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження 

копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем (ст. 212-6); злісна 

непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або 

працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону (ст. 185-

10), ін. [57] 

Окремо увагу слід приділити ст. 185-11 КУпАП яка має назву 

«Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під 

захист».  

З першого погляду видається, що ця стаття безпосередньо стосується 

сфери захисту працівників суду та правоохоронних органів. Однак, вдаючись 

до аналізу коментарів до КУпАП приходимо до висновку, що дана норма 

відноситься до суб’єктів, визначених Законом України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у  кримінальному судочинстві» [129] [86]. 

У зв’язку чим, вбачається за необхідне передбачити адміністративну 

відповідальність за порушення у сфері правовідносин щодо реалізації 

адміністративно-правового механізму та внести відповідна зміни до КУпАП. 

Розглядаючи кримінальну відповідальність за порушення у сфері 

державного захисту слід зазначити, що як правило їй піддаються особи, які 
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вчиняють напади або інші правопорушення відносно посадових осіб суду та 

правоохоронних органів. 

Так, в м. Прилуки правоохоронцям вдалось затримати особу одразу 

після вчинення нею нападу на працівника поліції, який в результаті 

нанесення удару, отримав тілесні ушкодження у вигляді: колотої рани в 

області шиї зліва з помірною кровотечею з рани. Такі дії правопорушника 

були кваліфіковані за ч.2 ст.345 КК України (умисне заподіяння працівникові 

правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або 

середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим 

працівником службових обов’язків карається обмеженням волі на строк до 

п’яти років або позбавленням волі на той самий строк [51]. 

В іншій ситуації, яка мала місце в Івано-Франківську, місцевим судом 

було засуджено до двох років позбавлення волі громадянина, який напав на 

поліцейського. Згідно вироку суду його визнано винним у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові 

правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або 

середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим 

працівником службових обов'язків).  

8 серпня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшло звернення 

голови Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, який 

повідомив, що в ніч з 15 на 16 серпня 2020 року четверо невідомих осіб 

здійснили розбійний напад на суддю Білгород-Дністровського 

міськрайонного суду Одеської області, у результаті чого вона отримала 

тілесні ушкодження (переломи ребер, закрита черепно-мозкова травма). За 

інформацією голови суду, за вказаним фактом порушено кримінальне 

провадження. Також голова суду Боярський О.О. повідомив, що протягом 

останніх чотирьох років в Єдиному реєстрі досудових розслідувань уже 

реєструвалися кримінальні провадження за фактами нападів на суддів 

Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, проте у 
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жодному з них не проведено в повному обсязі досудове розслідування, 

кримінальні провадження не передані до суду. 

З огляду на обставини вчинення злочину щодо судді Вища рада 

правосуддя встановила наявність підстав для вжиття заходів, визначених ст. 

73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», та ухвалила звернутися до 

Служби судової охорони щодо невідкладного вжиття передбачених законом 

заходів із забезпечення особистої безпеки суддів та охорони приміщення 

Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, звернутися 

до Офісу Генерального прокурора та Національної поліції України щодо 

надання інформації про розкриття та розслідування кримінального 

правопорушення за фактами, викладеними у повідомленні голови Білгород-

Дністровського міськрайонного суду Одеської області. 

Також Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу 

Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та 

розслідування злочинів, вчинених щодо суддів Білгород-Дністровського 

міськрайонного суду Одеської області у 2015–2020 роках [85]. 

У зв’язку з тим, що такі ситуації є поширеними злочинам проти 

працівників суду та правоохоронних органів має бути приділена підвищена 

увага. 

На цьому також наголошено в одній із постанов Пленуму Верховного  

Суду, де звернуто увагу судів на те, що точне та  неухильне додержання 

законодавства, яке  передбачає відповідальність за посягання на життя,  

здоров'я, гідність та  власність суддів  і працівників правоохоронних органів, 

членів громадських формувань з охорони громадського порядку та  

військовослужбовців, пов'язані з їх діяльністю, сприяє  успішному  

виконанню  покладених  на  них обов'язків [134]. 

Норми КК України містять положення щодо притягнення до 

кримінальної відповідальності за кримінальні проступки, які безпосередньо 

або опосередковано пов’язані із діяльністю суддів та працівників 

правоохоронних органів.  



174 

За загальним правилом кримінальній відповідальності підлягають 

особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 

шістнадцять років. Однак, з цього правила є винятки, до яких серед іншого 

законодавець відносить можливість притягнення до кримінальної 

відповідальності малолітніх осіб (14-16 років), що вчинили кримінальні 

правопорушення (умисне вбивство (статті 115-117)) відносно державного чи 

громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх 

діяльністю. Аналіз ст. 112 КК України під назвою «Посягання на життя 

державного чи громадського діяча» дає змогу говорити, що державними чи 

громадськими діячами є: Президент України, Голова Верховної Ради 

України, народні депутати України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету 

Міністрів України, Голова чи члени Вищої ради правосуддя, Голова чи члени 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голова чи судді 

Конституційного Суду України або Верховного Суду України, або вищих 

спеціалізованих судів України, Генеральна прокурора, Директор 

Національного антикорупційного бюро України, Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини, Голова або інші члени Рахункової палати, 

Голова Національного банку України, керівники політичної партії, у 

відношенні яких вчинено кримінальне правопорушення, яке пов’язане з їх 

державною чи громадською діяльністю. 

Натомість ст. 344 під назвою «Втручання у діяльність державного 

діяча» встановлює дещо ширше коло державних діячів, до яких на відмінно 

від ст. 112 відносяться ще й: Голова або члени Центральної виборчої комісії, 

члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 

Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного 

майна України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України, члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
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сферах енергетики та комунальних послуг, представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. 

Зазначене наштовхує на думку, що за кримінальним законодавством 

коло осіб, які підлягають державного захисту є ширшим, і до нього належать 

окрім працівників суду та правоохоронних органів  державні, громадські 

діячі, члени громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону, військовослужбовці, народні засідателі, присяжні, ін.  

Разом з цим, в ст.112 КК України вказується на «Голову чи суддів 

Конституційного Суду України або Верховного Суду України, або вищих 

спеціалізованих судів України», а в ст. 334 КК України йдеться тільки про 

«Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду 

України», тобто судді не вказуються. 

Також, можна говорити, що одні й ті самі суб’єкти можуть одночасно 

передбувати під державною охороною та державним захистом (наприклад 

суддя Коституційного Суду України). 

Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну 

відповідальність за здійснення впливу в будь-якій формі на працівника 

правоохоронного органу, судового експерта, працівника органу державної 

виконавчої служби чи приватного виконавця, а також близького родича 

державного виконавця або приватного виконавця з метою перешкодити 

виконанню ним службових обов'язків, здійсненню судово-експертної 

діяльності або добитися прийняття незаконного рішення (ст. 343).  

Слід звернути увагу, що в ч. 1 ст. 343 КК України передбачає 

кримінальну відповідальність за вплив в будь-якій формі на близького 

родича державного виконавця або приватного виконавця з метою 

перешкодити виконанню ним службових обов'язків, здійсненню судово-

експертної діяльності або добитися прийняття незаконного рішення [64]. При 

цьому не вказується про здійснення впливу на близьких родичів працівника 

правоохоронного органу. У зв’язку з чим, вважаємо що ч. 1 ст. 343 КК 

України необхідно доповнити словосполученням «близьких родичів 
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працівників правоохоронних органів», що дозволить розповсюдити її дію на 

родичів працівників правоохоронних органів. 

Інша стаття КК України (345) передбачає кримінальну відповідальність 

за: погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна 

щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких 

родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків;  

умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким 

родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку 

з виконанням цим працівником службових обов'язків;  умисне заподіяння 

працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам тяжкого 

тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових 

обов'язків [64]. 

Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо 

державного чи громадського діяча врегульована ст. 346 КК України, де вже 

поміж суб’єктів вказаних у ст.ст. 112, 344 КК України вказуються й «їх 

близькі родичі». 

Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи 

його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових 

обов'язків, а також члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв'язку з їх 

діяльністю щодо охорони громадського порядку відповідно до ст. 348 КК 

України караються позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти 

років або довічним позбавленням волі.  

Згідно ст. 349 КК України захоплення або тримання як заручника 

представника влади, працівника правоохоронного органу чи їх близьких 

родичів з метою спонукання державної чи іншої установи, підприємства, 

організації або службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-

якої дії як умови звільнення заручника караються позбавленням волі на строк 

від восьми до п'ятнадцяти років. 
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Окрім цього, згідно ст. 353 КК України кримінальна відповідальність 

настає за самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової 

особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь. 

Стаття 380 КК України має назву «Невжиття заходів безпеки щодо 

осіб, взятих під захист». Із назви статі вбачається неоднакове використання 

термінології у назвах Закону України «Про державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів» [122] та в ст. 380 КК України. Так, в 

першому випадку використовується термін  «державний захист» відносно 

«працівників суду та правоохоронних органів», а в другому «заходи безпеки» 

відносно «осіб, узятих під захист». Хоча в самому тексті статті 380 КК 

України, вказується, що за неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття або 

прийняття недостатньо обґрунтованих рішень, а також невжиття, 

несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки працівників суду, 

правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, членів їхніх сімей та їхніх близьких родичів службовою особою 

органу, на який покладено функції забезпечення безпеки зазначених осіб, 

якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки передбачається кримінальна 

відповідальність. 

В свою чергу, ст. 381 КК України під назвою «Розголошення 

відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист» вказує, що 

розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, 

службовою особою, якою прийнято рішення про ці заходи, особою, яка їх 

здійснює, або службовою особою, якій ці рішення стали відомі у зв'язку з її 

службовим становищем, а так само особою, взятою під захист, якщо ці дії 

спричинили шкоду здоров'ю особи, взятої під захист, карається штрафом від 

ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк 

до трьох років. Ті самі дії, якщо вони спричинили смерть особи, взятої під 

захист, або інші тяжкі наслідки, караються арештом на строк до шести 
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місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі 

на той самий строк. 

Безумовно, встановлення юридичної відповідальності за порушення у 

сфері правовідносин щодо реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту покликано забезпечити реалізацію гарній державного 

захисту працівників суду та правоохоронних органів, їх близьких родичів. 

У цьому підрозділі досліджено інститут відповідальності у сфері 

правовідносин стосовно реалізації адміністративно-правого механізму 

державного захисту. 

Зазначено, що у сфері правовідносин щодо реалізації адміністративно-

правового механізму державного захисту передбачено такі види 

відповідальності: 1) за неприйняття рішення (зокрема, про вжиття заходів 

забезпечення безпеки); 2) за порушення строків прийняття рішень; 3) за 

прийняття не досить обґрунтованого рішення (зокрема, про вжиття заходів 

забезпечення безпеки, скасування заходів забезпечення безпеки тощо); 4) за 

невжиття відповідних заходів безпеки стосовно працівників суду та 

правоохоронних органів і їхніх близьких родичів відповідними посадовими 

особами; 5) за розголошення відомостей про заходи безпеки (суб’єкти 

відповідальності – особи, які прийняли рішення про забезпечення заходів 

безпеки, та особи, які здійснюють заходи безпеки); 6) за невиконання чи 

неналежне виконання особою, узятою під захист, законних вимог органу, 

який здійснює заходи захисту; 7) за продаж, заставу або передачу іншим 

особам майна, наданого в особисте користування особі, узятій під захист, для 

забезпечення її безпеки, а також за втрату чи пошкодження цього майна. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

Підсумовуючи результати наукового пошуку, зупинимося на головних 

теоретичних здобутках другого розділу. 
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1. Визначено, що систему принципів реалізації адміністративно-

правового механізму державного захисту становлять такі принципи: 

1) гарантування й забезпечення державою прав на державний захист; 

2) правова забезпеченість; 3) комплексний підхід до вирішення завдань 

державного захисту; 4) пріоритетність завдань, спрямованих на захист життя 

і здоров’я працівників суду та правоохоронних органів, їхніх близьких 

родичів; 5) зменшення ризиків виникнення загроз; 6) необхідна достатність і 

максимально можливе використання наявних сил та засобів захисту; 

7) гласність, прозорість, вільне отримання й поширення публічної інформації 

про стан державного захисту; 8) відповідальність за дотримання вимог 

законодавства з питань державного захисту; 9) принцип координації та 

взаємодії з державними органами. 

2. Встановлено, що компетенцією щодо здійснення контролю за 

забезпеченням захисту працівників суду та правоохоронних органів і їхніх 

близьких родичів наділені в межах відповідного судового органу чи 

відомства голова суду, голова Служби судової охорони, міністр оборони 

України, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої 

розвідки України, Генеральний прокурор України, голова Конституційного 

Суду України, голова Національної поліції України, голова Державної 

прикордонної служби України, керівник розвідувального органу 

Міністерства оборони України, керівник органу військового управління Сил 

спеціальних операцій Збройних Сил України. 

3. Визначено, що у сфері правовідносин щодо реалізації 

адміністративно-правового механізму державного захисту передбачено такі 

види відповідальності: 1) за неприйняття рішення; 2) за порушення строків 

прийняття рішень; 3) за прийняття не досить обґрунтованого рішення; 4) за 

невжиття відповідних заходів безпеки стосовно працівників суду та 

правоохоронних органів і їхніх близьких родичів відповідними посадовими 

особами; 5) за розголошення відомостей про заходи безпеки; 6) за 

невиконання чи неналежне виконання особою, узятою під захист, законних 
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вимог органу, який здійснює заходи захисту; 7) за продаж, заставу або 

передачу іншим особам майна, наданого в особисте користування особі, 

узятій під захист, для забезпечення її безпеки, а також за втрату чи 

пошкодження цього майна. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо надання адміністративно-правового 

механізму державного захисту суддів та працівників правоохоронних 

органів. 

За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні 

висновки: 

1. Здійснено дослідження стану та розвитку наукової думки за темою 

дисертації, в результаті чого встановлено відсутність комплексних робіт, 

присвячених безпосередньо проблематиці реалізації адміністративно-

правового механізму державного захисту суддів та працівників 

правоохоронних органів, їх близьких родичів, які б в повій мірі враховували 

положення адміністративно-правової доктрини, чинного законодавства та 

правозастосування. 

2. Виокремлено конституційні гарантії державного захисту суддів 

Конституційного Суду України, працівників судових та правоохоронних 

органів, їх близьких осіб. Визначено, що конституційними гарантіями 

державного захисту суддів Конституційного Суду України, працівників суду 

та правоохоронних органів, їх близьких осіб є сукупність норм Конституції 

України, якими врегульовано питання встановлення гарантій державного 

захисту працівників правоохоронних органів та суду. 

3. Обґрунтовано, що державний захист працівників суду та 

правоохоронних органів є спеціальним видом державного захисту особливої 

групи публічних службовців, діяльність яких пов’язано з підвищеним 

ризиком. 

4. Виокремлено групи суб’єктів, які забезпечують державний захист 

працівників суду та правоохоронних органів, а саме: 1) суб’єкти, які 
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приймають рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки; 2) 

суб’єкти, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення безпеки 

(забезпечують безпеку) працівників суду і правоохоронних органів, їх 

близьких родичів; 3) суб’єкти, які здійснюють контроль за виконанням 

законодавства про захист працівників суду і правоохоронних органів, їх 

близьких родичів. 

5. Зазначено, що до спеціальних заходів належать: особиста охорона, 

охорона житла і майна; видача зброї, засобів індивідуального захисту і 

сповіщення про небезпеку; встановлення телефону за місцем проживання; 

використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та 

інших переговорів, візуальне спостереження; тимчасове розміщення у 

місцях, що забезпечують безпеку; забезпечення конфіденційності даних про 

об'єкти захисту; переведення на іншу роботу, направлення на навчання, 

заміна документів, зміна зовнішності, переселення в інше місце проживання. 

6. Доведено, що права працівників суду та правоохоронних органів як 

елемент їх правового статусу – це гарантована законом міра можливої або 

дозволеної поведінки особи, яка встановлюється для задоволення його 

інтересів і забезпечується державою.  

7. Визначено, що зобов’язання суб’єктів адміністративно-правового 

механізму державного захисту є сукупністю обов'язків, визначених актами 

законодавства, положеннями, посадовими інструкціями, якими наділені 

суб’єкти адміністративно-правового механізму державного захисту.  

8. Визначено, що факультативними етапами порядку реалізації 

адміністративно-правового механізму державного захисту є: 1) етап 

одержання згоди особи, яка береться під захист (у випадку, якщо заходи 

безпеки застосовуються не на прохання самої особи, яка береться під захист); 

2) етап оскарження зацікавленою особою постанови до суду або до 

відповідного вищого органу, що забезпечує безпеку; 3) етап розгляду скарги 

на постанову; 4) етап повідомлення про результати розгляду скарги. 
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9. Доведено, що адміністративно-правовий механізм державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів як стале явище опосередковує 

необхідність виокремлення єдиної системи принципів, які потребують 

нормативного закріплення на рівні спеціального закону.  

10. Встановлено відсутність спеціальної правової регламентації порядку 

здійснення контролю за станом забезпеченням захисту працівників суду та 

правоохоронних органів, їх близькими родичами. Доведено необхідність 

розробки єдиного реєстру осіб, узятих під захист. 

11. Вказано, що за порушення у сфері правовідносин щодо державного 

захисту працівників суду та правоохоронних органів чинним законодавством 

передбачено дисциплінарну, майнову, кримінальну відповідальність. 

Встановлено відсутність порядку відшкодування майнової шкоди 

(збитків), особою взятою під захист за умисне невиконання або неналежне 

виконання законних вимог органу, який здійснює заходи захисту. 

Зазначено, що організаційно-правові засади відповідальності суб’єктів 

державного захисту можна розглядати як сукупність правових підстав 

притягнення до відповідальності та фактична організація заходів, пов’язаних 

із відшкодування майнової шкоди (збитків). 

12. Запропоновано прийняти нормативно-правові акти та внести зміни 

до ряду актів законодавства, зокрема: 

а) Конституції України:  

¬ ст. 126, доповнивши її словосполученням «працівників суду та членів 

їх сімей»; 

¬ ч. 4 ст. 149, замінивши термін «забезпечення особистої безпеки» на 

«забезпечення державного захисту»;  

б) Закону України «Про Конституційний Суд України»: 

.¬ ст. 25, замінивши поняття «членів його сім’ї (батьків, 

чоловіка/дружини, дітей)» на ¬ «близькі родичі»; а  «органи правопорядку» 

на ¬«органи Національної поліції»; 

в) Кабінету Міністрів України розробити: 
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¬ Порядок відшкодування майнової шкоди (збитків), особою взятою під 

захист за умисне невиконання або неналежне виконання законних вимог 

органу, який здійснює заходи захисту;  

г) Верховній Раді України прийняти:  

закон України «Про державний захист судів, державних службовців, 

політичних діячів, інших осіб, діяльність яких пов’язано із відповідними 

ризиками, та їх близьких родичів», яким розширити коло суб’єктів, які 

підлягатимуть державному захисту; зазначити принципи реалізації 

адміністративно-правового механізму державного захисту; окреслити 

підстави за яких реалізовуватиметься адміністративно-правовий механізм; 

передбачити правовий статус спеціального органу, який здійснюватиме 

державний захист; визначити групи ризиків; затвердити форми зразків 

документів; передбачити порядок ознайомлення близьких родичів з їх 

правами та обов’язками; вказати  засади введення інформаційних баз даних; 

передбачити адміністративну відповідальність за порушення у сфері 

державного захисту, ін.  
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 

Форма заяви (повідомлення)  

про загрозу безпеці  

ЗАЯВА  

(повідомлення) 

про загрозу безпеці 

 

Відповідно до положень Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» повідомляю про наявність 

загрози безпеці та прошу вжити заходи для забезпечення державного захисту 

у вигляді ________________________________________________(зазначити, 

бажаний спосіб захисту) 

Дані про особу (осіб), яка потребує захисту 

_____________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

_______________________________(місце проживання (фактичне і реєстрації), 

__________________________________(інформація про існування загрози (із 

зазначенням, в чому вона полягає, хто її створює та всіх інших даних про обставини, які 

мають відношення). 

 Про прийняте рішення прошу повідомити: _____в телефонному 

режимі,____ шляхом направлення відповіді на електронну адресу; ___ на 

поштову. 

 Контактні дані: тел. ____________________; 

 _________________________________________ (займана посада особи, яка 

звертається за захистом або її близького родича); 

___________________________________________________ (адреса для отримання 

відповіді); 

___________________________________________________ (адрес електронної скриньки). 

 Надаю згоду на застосування заходів державного захисту, обробку персональних 

даних. 

____________ Ініціали та підпис                                               «____»_______ р.   
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