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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 

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 
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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, 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. 

Для досягнення вказаної мети в дисертації необхідно вирішити такі основні 

задачі: 
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 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. 

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 
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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 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, 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, 
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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; 

 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; 
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 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; 

 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету й 

завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення одержаних результатів, зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами й темами, наведено відомості про апробацію результатів 

та публікації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретичні питання адміністративно-правового 

механізму державного захисту працівників суду та правоохоронних 

органів» складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан та напрями розвитку наукової думки щодо 

адміністративно-правового механізму державного захисту працівників суду і 

правоохоронних органів» 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 
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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. 

Констатовано, 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. 

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. 

У підрозділі 1.2 «Правова основа адміністративно-правового механізму 

державного захисту працівників суду та правоохоронних органів» 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. 

Доведено, що основні засади здійснення державного захисту суддів 

Конституційного Суду України, працівників суду та правоохоронних органів, 

їхніх близьких родичів закладено в Конституції України. Виявлено низку 

неузгодженостей у нормативно-правових актах, які регулюють питання 

державного захисту суддів Конституційного Суду України, працівників суду і 

правоохоронних органів, їхніх близьких родичів. 

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, яким урегульовано його правовий 

статус, а також окремі аспекти соціального, правового й державного захисту. 

У підрозділі 1.3 «Суб’єкти, які мають право на отримання державного 

захисту» наведено коло суб’єктів, які мають право на отримання державного 

захисту. 

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. 

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. 

У підрозділі 1.4 «Інституційна система органів управління, які 

забезпечують державний захист працівників суду та правоохоронних органів» 

досліджено інституційну систему органів управління, що забезпечують 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів. 
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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. 

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. 

Розділ 2 «Адміністративно-правовий механізм державного захисту 

працівників суду та правоохоронних органів» складається із чотирьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Заходи державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів» досліджено поняття й види заходів державного 

захисту працівників суду і правоохоронних органів. 

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. 

Обґрунтовано, що заходами державного захисту є: 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 і правоохоронних органів обов’язків, а в разі необхідності – 

для особистого захисту, охорони житла й 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 й майна у зв’язку з виконанням службових 

обов’язків. 
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У підрозділі 2.2 «Правомочності суб’єктів адміністративно-правового 

механізму державного захисту» досліджено право на застосування державного 

захисту та правомочності, які його формують. 

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 (зокрема, 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, 

порушувати питання про притягнення до відповідальності або заохочення). 

У підрозділі 2.3 «Зобов’язання суб’єктів адміністративно-правового 

механізму державного захисту» 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: 

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

безпеки (зокрема, за наявності на те підстав приймати та скасовувати рішення 

про державний захист, дотримуватися порядку прийняття рішення); 

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 
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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; 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). 

Наголошено на тому, що відомості про заходи безпеки та осіб, узятих під 

захист, є інформацією з обмеженим доступом. 

У підрозділі 2.4 «Порядок реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту» 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 застосуванні заходів безпеки; 4) письмове 

повідомлення заявника; 5) виконання рішення про застосування заходів 

безпеки; 6) скасування спеціальних заходів забезпечення безпеки; 7) здійснення 

контролю. 

Розділ 3 «Гарантії реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Принципи реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту» 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; 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 
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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. 

У підрозділі 3.2 «Контроль за виконанням законодавства про державний 

захист працівників суду та правоохоронних органів» досліджено організаційно-

правові засади здійснення контролю за виконанням законодавства про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів. 

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. 

У підрозділі 3.3 «Відповідальність у сфері правовідносин щодо реалізації 

адміністративно-правового механізму державного захисту» 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. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо надання характеристики адміністративно-

правового механізму державного захисту суддів і працівників правоохоронних 

органів. За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні 

висновки: 

1. Здійснено дослідження стану й розвитку наукової думки за темою 

дисертації, за результатами якого встановлено відсутність комплексних робіт, 

присвячених безпосередньо проблемі реалізації адміністративно-правового 

механізму державного захисту суддів і працівників правоохоронних органів, 

їхніх близьких родичів, які би повною мірою враховували положення 

адміністративно-правової доктрини, чинного законодавства й 

правозастосування. 

2. Виокремлено конституційні гарантії державного захисту суддів 

Конституційного Суду України, працівників судових і правоохоронних органів, 

їхніх близьких осіб. Визначено, що конституційними гарантіями державного 

захисту суддів Конституційного Суду України, працівників суду та 

правоохоронних органів, їхніх близьких осіб є сукупність норм Конституції 

України, якими врегульовано питання встановлення гарантій державного 

захисту працівників правоохоронних органів і суду. 

3. Обґрунтовано, що державний захист працівників суду та правоохоронних 

органів є спеціальним видом державного захисту особливої групи публічних 

службовців, діяльність яких пов’язана з підвищеним ризиком. 

4. Виокремлено групи суб’єктів, які забезпечують державний захист 

працівників суду та правоохоронних органів, зокрема: 1) суб’єкти, які 

приймають рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки; 

2) суб’єкти, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення безпеки 

(забезпечують безпеку) працівників суду і правоохоронних органів, їхніх 

близьких родичів; 3) суб’єкти, які здійснюють контроль за виконанням 

законодавства про захист працівників суду та правоохоронних органів, їхніх 

близьких родичів. 

5. Зазначено, що до спеціальних заходів 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. 

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 її інтересів і 

забезпечується державою. 
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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. Встановлено факультативні етапи 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. 

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 забезпечення захисту працівників суду і 

правоохоронних органів, їхніх близьких родичів. Доведено необхідність 

розроблення єдиного реєстру осіб, узятих під захист. 

11. 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. 

Встановлено відсутність порядку відшкодування майнової шкоди (збитків) 

особою, узятою 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 фактичну організацію заходів, пов’язаних із 

відшкодуванням майнової шкоди (збитків). 

12. Запропоновано прийняти нові нормативно-правові акти та внести зміни 

до низки чинних актів законодавства, зокрема: 

а) внести зміни до Конституції України: 

 доповнити її ст. 126 словосполученням «працівників суду та членів їхніх 

сімей»; 

 у ч. 4 ст. 149 змінити термін «забезпечення особистої безпеки» на 

поняття «забезпечення державного захисту»; 

б) внести зміни до Закону України «Про Конституційний Суд України», а 

саме його ст. 25, у якій замінити словосполучення «членів його сім’ї (батьків, 

чоловіка/дружини, дітей)» словами «близьких родичів», а термін «органи 

правопорядку» – поняттям «органи Національної поліції України»; 

в) Кабінету Міністрів України розробити Порядок відшкодування майнової 

шкоди (збитків) особою, узятою 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 
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пов’язана з відповідними ризиками, та їхніх близьких родичів». Цим законом 

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; 

 передбачити правовий статус спеціального органу, який здійснюватиме 

державний захист; 

 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 тощо. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Петрішак І.В. Адміністративно-правовий механізм державного захисту 

суддів та працівників правоохоронних органів. – Рукопис. 

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 державного захисту; 

4) близьких родичів осіб, які відповідають ознакам суб’єктів, яких віднесено до 

1–3 груп. 

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, що 



16 

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. 

Розкрито поняття й види заходів державного захисту працівників суду та 

правоохоронних органів. Обґрунтовано, що заходами державного захисту є: 

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. 

Охарактеризовано обсяг правомочностей і зобов’язань суб’єктів 

адміністративно-правового механізму. 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 

застосуванні заходів безпеки; 4) письмове повідомлення заявника; 5) виконання 

рішення про застосування заходів безпеки; 6) скасування спеціальних заходів 

забезпечення безпеки; 7) здійснення контролю. 

Визначено систему принципів реалізації адміністративно-правового 

механізму державного захисту, яку становлять принципи, що є додатковими 

гарантіями безпеки суб’єктів, узятих під захист. 

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. 

Ключові слова: адміністративно-правовий механізм, близькі родичі, 

державний захист, правоохоронний орган, спеціальні заходи забезпечення 

безпеки, суддя. 
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Петришак И.В. Административно-правовой механизм государственной 

защиты судей и работников правоохранительных органов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию административно-

правового механизма государственной защиты судей и работников 

правоохранительных органов. 

Раскрыто состояние и направления развития научной мысли относительно 

административно-правового механизма государственной защиты судей и 

работников правоохранительных органов. Приведены подходы к определению 

сущности административно-правового механизма государственной защиты 

судей и работников правоохранительных органов путем его детерминирования 

сквозь призму различных правовых категорий. 

Охарактеризована правовая основа механизма государственной защиты 

работников суда и правоохранительных органов. Обосновано существование в 

правовой доктрине отдельного института – механизма государственной защиты 

работников суда и правоохранительных органов, который является системой 

относительно обособленных от других и связанных между собой правовых 

норм, регулирующих порядок реализации государственной защиты, правовой 

статус субъектов, участвующих в отношениях в сфере государственной 

защиты. 

Выделены группы субъектов, имеющих право на обеспечение 

государственной защиты, к которым отнесены: 1) судьи Конституционного 

Суда Украины, судьи и работники аппаратов судов; 2) работники 

правоохранительных органов; 3) субъекты, которые при определенных 

условиях имеют право на получение государственной защиты; 4) близкие 

родственники лиц, которые отвечают признакам субъектов, отнесенных к             

1–3 группам. 

Определено, что институциональная система органов управления, 

обеспечивающих государственную защиту работников суда и 

правоохранительных органов, является широким понятием и включает такие 

институты: а) субъектов публичной администрации, которые определяют 

основные направления государственной политики в сфере государственной 

защиты, обеспечивают разработку и принятие законов, распределяют функции 

между органами исполнительной власти, координируют их деятельность, 

осуществляют и обеспечивают эффективную реализацию государственной 

политики; б) субъектов, принимающих решение о применении мер 

безопасности; в) субъектов, осуществляющих меры обеспечения безопасности; 

г) субъектов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства о 

защите работников суда и правоохранительных органов и их близких 

родственников. 

Раскрыто понятие и виды мер государственной защиты работников суда и 

правоохранительных органов. Обосновано, что мерами государственной 
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защиты являются: 1) право применения мер физического воздействия, 

специальных средств и оружия с целью обеспечения выполнения правомерных 

приказов и устных требований, которые добровольно не выполняются, для 

защиты личной безопасности, безопасности близких родственников, а также 

безопасности жилища и имущества; 2) оказание помощи в выполнении 

возложенных на работников суда и правоохранительных органов обязанностей, 

а в случае необходимости – для личной защиты, охраны жилища и имущества 

со стороны соответствующих правоохранительных и других государственных 

органов; 3) осуществление специальных мер обеспечения безопасности; 

4) предоставление материальной компенсации в случае гибели работника, 

увечья или иного повреждения здоровья, уничтожения либо повреждения его 

жилища и имущества в связи с выполнением служебных обязанностей. 

Охарактеризован объем правомочностей и обязательств субъектов 

административно-правового механизма. Установлено, что порядок реализации 

административно-правового механизма государственной защиты включает 

такие этапы: 1) получение заявления (сообщения) об угрозе безопасности; 

2) проверку заявления (сообщения); 3) принятие решения о применении мер 

безопасности (в форме вынесения мотивированного постановления с указанием 

конкретных мероприятий по обеспечению безопасности и сроков их 

осуществления) либо об отказе в применении мер безопасности; 4) письменное 

уведомление заявителя; 5) исполнение решения о применении мер 

безопасности; 6) отмену специальных мер обеспечения безопасности; 

7) осуществление контроля. 

Определена система принципов реализации административно-правового 

механизма государственной защиты, которую составляют принципы, 

являющиеся дополнительными гарантиями безопасности субъектов, взятых под 

защиту. 

Раскрыты организационно-правовые основы осуществления контроля за 

соблюдением законодательства о государственной защите работников суда и 

правоохранительных органов, а также основания и виды ответственности в 

сфере правоотношений по реализации административно-правого механизма 

государственной защиты. 

Ключевые слова: административно-правовой механизм, близкие 

родственники, государственная защита, правоохранительный орган, 

специальные меры обеспечения безопасности, судья. 

 

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

judges and law enforcement officers. – Manuscript. 

Dissertation on the scientific level of the candidate of legal sciences in specialties 

12.00.07 – administrative law and processes; 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 development of scientific thought concerning the 

administrative and legal mechanism of state protection of judges and law 
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enforcement officers are revealed. Approaches to determining 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 court employees and law 

enforcement agencies is described. The existence in the legal doctrine of a separate 

institution – the mechanism of state protection of court employees and law 

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

interconnected legal norms governing the implementation of state protection, the 

legal status of entities participating in relations in the field of state protection. 

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

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

2) law enforcement officers; 3) entities that under certain conditions have the right to 

receive state protection; 4) close relatives of persons who meet the characteristics of 

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

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 field of state protection, ensure the development and 

adoption laws, distribute functions between executive bodies, coordinate their 

activities, implement and ensure the effective implementation 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. 

The concepts and types of measures of state protection of court and law 

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

protection are: 1) the right to apply measures of physical influence, special means and 

weapons; in order to ensure the implementation of lawful orders and oral 

requirements that are not voluntarily complied with, 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 

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

destruction or damage to his home and property in connection with the performance 

of official duties. 

The scope of powers and obligations of the subjects of the administrative-legal 

mechanism is described. It is determined that the procedure for implementing the 

administrative and legal mechanism of state protection includes such stages as: 

1) receipt of an application (notification) about a security threat; 2) verification of the 

application (notification); 3) decision-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 
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notification of the applicant; 5) execution of the decision on application of security 

measures; 6) abolition of special security measures; 7) exercising control. 

The system of principles of realization of the administrative-legal mechanism of 

state protection is defined as the principles which are additional guarantees of safety 

of the subjects taken under protection. 

The organizational and legal bases of control over the implementation of the 

legislation on state protection of court and law enforcement officers, as well as the 

grounds and types of liability in the field of legal relations for the implementation of 

the administrative and legal mechanism of state protection are revealed. 

Key words: administrative-legal mechanism, close relatives, judging, law-

enforcement body, special go in for safety, state protection.  
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