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ВСТУП

Законодавство України встановлює систему особливих заходів державного захисту працівників суду та правоохоронних органів від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров’я, житло та майно зазначених осіб, їх близьких родичів у
зв’язку зі службовою діяльністю цих працівників.
Основним правовим документом, що регламентує правовідносини у цій сфері є
коментований Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».
Суб’єкти, які підлягають заходам державного захисту згідно із цим Законом, розділені на дві частини — це працівники суду, а також працівники правоохоронних органів. Якщо із першою групою все зрозуміло, то об’єднання у другій групі здійснено
суто механічно. Справа в тому, що в правовій науці в Україні не існує хоч якимось
чином обґрунтованого визначення цього поняття. Усі підходи (в залежності від предмету регулювання) надають різні висновки, але знову такі немає визначення для підтвердження таких висновків. Більш того, системний аналіз документів міжнародного і національного права інших держав свідчить відсутність у них прямих аналогів
українських термінів «правоохоронна діяльність» та «правоохоронні органи».
Саме тому візьмемо за локальну константу визначення цих органів, ну не визначення, хай буде їх склад, що й вважаємо легітимним для цілей Закону коментованого.
Державною охороною органів державної влади України та посадових осіб (далі — державна охорона) вважається система організаційно-правових, режимних,
оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів, які здійснюються
спеціально уповноваженими державними органами з метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та
об’єктів, визначених законом.
Таким законом є коментований Закон України «Про державну охорону органів
державної влади України та посадових осіб».
Історично тільки з набуттям Україною незалежності постало питання щодо
осучаснення, реформування і вдосконалення системи органів безпеки. Відповідно
до Указу Президента України від 15 січня 1992 року було створено Управління
охорони вищих посадових осіб. Та вже за півроку його було перейменовано в
Управління державної охорони України. До прийняття Закону України «Про
державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 1998
року, підрозділи Управління державної охорони України діяли на основі Поло3

ження про Управління державної охорони України, що було введено відповідним
Указом Президента України.
Нині державна охорона органів державної влади України здійснюється щодо таких вищих органів державної влади — Кабінету Міністрів України, Конституційного
Суду України, Верховного Суду. Також державна охорона здійснюється щодо будинків, де здійснюють свою діяльність Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд, споруд і
спеціальних транспортних засобів, що перебувають в їх користуванні, а також інших
місць, де перебувають особи, які охороняються відповідно до українського законодавства.
При цьому, державна охорона забезпечується щодо Президента України, 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 України.
Забезпечення безпеки інших осіб визначаються Законом України та рішеннями
Президента України.
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