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ДО ВИТОКІВ РОЗУМІННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ 
ДЕРЖАВИ  

Державно-правовий	розвиток	підтверджує	глибокий	висновок	
видатного	 англійського	 мислителя	 Г.	Спенсера,	 про	 ускладнення	
функцій	держави	по	мірі	 її	еволюційного	розвитку,	спеціалізацію	її	
органів.	 Набір	 цих	 напрямів	 діяльності	 чи	 функцій	 постійно	
розширюється,	вони	ускладнюються	і	деталізуються.	Однак,	є	серед	
них	 такі,	 які	 притаманні	 державі	 за	 самою	 її	 природою,	 від	
виникнення.	 Правоохоронна	 функція	 є	 однією	 з	 них.	 Принципово	
важливе	 завдання	 держави	 –	 забезпечення	 загальнообов’язковості	
приписів	права,	підтримання	їх	силою	легального	примусу,	а	також	
охорона	 суб’єктивних	 прав	 і	 об’єктивного	 права	 і	 їх	 відновлення	 у	
випадку	порушення.	

Правоохоронна	 діяльність	 як	 невід’ємна	 складова	 юридичної	
практики	 є	 обов’язковим	 елементом	 такого	 базового	 і	 найбільш	
комплексного	 у	 світі	 правової	 дійсності	 утворення	 як	 правова	
система.	 Водночас	 вона	 є	 функцією	 держави,	 яка	 також	
ускладнюється,	структурується,	проявляється	в	діяльності	все	нових	
суб’єктів	 –	 органів	 держави.	 Дискусії	 про	 сутність	 правоохоронної	
функції	 тривають,	 всебічно	 досліджуються	 науковцями,	 такими	 як	
О.	М.	Бандурка,	 О.	І.	Безпалова,	 С.	М.	Гусаров,В.	Г.	Фатхутдінов	 та	
багато	інших.	

Цікавим	є	питання,	коли	і	яким	чином	люди	вперше	усвідомили	
наявність	 у	 держави	 правоохоронної	 функції?	 Де	 вихідна	 точка	
наукового	дискурсу	з	цього	питання?	Уже	в	одному	з	найдавніших	
текстів	 людства	 «Повчанні	 геракліопольського	 царя»	 (Давній	
Єгипет,	 початок	 ІІІ	тис.	 до	 н.	е.)	 звернена	 увага	 на	 необхідність	
чинення	справедливого	суду	та	недопущення	повстань	і	заколотів.	
У	 давньоіндійському	 трактаті	 «Артхашастрі»	 (ІV	ст.	 до	 н.	е.)	 на	
першому	місті	серед	завдань	правителя	визначена	безпека	держави.	
Одна	 із	 найдавніших	 пам’яток	 політико-правової	 думки	 Китаю	
«Хунфань»	 («Великий	 план»,	 раніше	 VІІ	ст.	 до	 н.	е.),	 яка	 увійшла	
пізніше	 до	 конфуціанського	 канону	 «Шуцзи»	 серед	 п’яти	
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найважливіших	 державних	 справ	 виділяв	 суд	 і	 покарання	 –	
функцію,	близьку	за	суттю	до	правоохоронної.		

Сучасне	 раціональне	 усвідомлення	 суспільства	 веде	 свій	
початок	 від	 видатних	 пам’яток	 давньогрецької	 державно-правової	
думки.	 Вже	 у	 вченні	 Сократа	 (V	ст.	 до	 н.	е.)	 бачимо	 одне	 із	 перших	
визначень	 законності,	 а	 отже	 підхід	 до	 поняття	 правопорядку	 як	
завдання	здійснення	правоохоронної	діяльності.		

Його	 великий	 учень	 Платон	 у	 діалозі	 «Держава»,	 моделюючи	
першу	 в	 історії	 людства	 ідеальну	 державу,	 з	 трьох	 запропонованих	
станів	 –	 правителів	 (мислителів),	 воїнів	 та	 виробників,	 перші	 два	
відносив	 до	 стражів.	 Він	 вказував	 на	 необхідність	 пошуку	 і	 відбору	
тих,	хто	за	своїми	природними	даними	здатен	до	охорони	держави	(а	
отже	і	права).	Стражі	якраз	і	уособлювали	першу	платонівську	утопію	
зі	спільністю	майна,	дружин	і	дітей:	«Вони	охороняли	би	державу	від	
зовнішніх	 ворогів,	 а	 всередині	 його	 оберігали	 би	 дружніх	 громадян,	
щоби	у	цих	не	було	бажання,	а	у	тих	–	сил	творити	зло».	

У	 діалозі	 «Закони»,	 де	 викладено	 правову	 теорію	 Платона	 –	
очевидно	першу	цілісну	правову	теорію	в	історії	людства	–	бачимо	
перше,	 початкове	 визначення	 правоохоронної	 функції	 держави:	
«Така	властивість	мусить	не	лише	дати	державі	та	її	ладу	і	її	тілесне	
здоров’я	 і	 збереження,	 але	 і	 вселити	 благозаконня	 в	 душах,	 а	 ще	
більше	–	дати	збереження	самим	законам».	Розвиваючи	свої	ідеї	про	
модель	 ідеальної	 держави,	 Платон	 також	 уперше	 запропонував	
створення	 спеціалізованого	 органу	 охорони	 держави,	 її	 безпеки	 та	
законів	 (тобто	 говорячи	сучасною	 мовою,	 правоохорони),	 який	 він	
назвав	Нічним	зібранням	громадян.	

Іншим	титаном	давньогрецької	думки	був	Аристотель,	життя	і	
творчість	якого	припали	на	ІV	ст.	до	н.	е.	У	трактаті	«Політика»	він	
теж	фактично	говорить	про	правоохоронну	діяльність,	пов’язуючи	
її	з	розумінням	правового	порядку,	а	останній	–	законності:	«Тут	ми	
вже	 маємо	 справу	 із	 законом,	 оскільки	 порядок	 і	 є	 закон.	 Тому	
переважніше,	 щоб	 владарював	 закон,	 а	 не	 хто-небудь	 один	 із	
середовища	 громадян».	 Це	 винятково	 важливий	 висновок.	 Отже,	
правоохорона	 стає	 не	 просто	 охороною	 існуючого	 ладу,	 держави,	
правителя	 і	 його	 свавільних	 рішень	 –	 вона	 набуває	 власне	
правового	 характеру,	 пов’язується	 із	 режимом	 законності.	 Таким	
чином,	 Аристотель	 найбільш	 близько	 з	 древніх	 мислителів	
підійшов	до	сучасного	розуміння	правоохоронної	функції	держави,	
хоча	 і	 не	 надав	 відповідного	 формулювання.	 Душею	 держави	
називав	 він,	 поруч	 із	 військовими,	 тих,	 хто	 чинить	 суд,	 забезпечує	
виконання	законів	і	порядок.		
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У	«Афінській	політії»	Аристотель	детально	розкрив	державний	
устрій	 сучасної	 йому	 Афінської	 республіки.	 Окрему	 увагу	 він	
приділив	 характеристиці	 судових	 органів	 і	 тих,	 які	 фактично	
здійснювали	 правоохоронну	 діяльність.	 До	 них	 належали	 зокрема	
фесмофети.	 Вони	 відповідали	 за	 організаційне	 забезпечення	
діяльності	 судів,	 фіксували	 і	 доводили	 Народним	 зборам	
надзвичайні	 заяви,	 пропозиції	 про	 відсторонення	 за	 зловживання	
посадових	 осіб,	 розглядали	 різного	 роду	 скарги,	 зокрема	 на	 дії	
посадовців.	 До	 фактично	 правоохоронних	 функцій	 мислитель	
відносив	 також	 боротьбу	 з	 корупцією,	 протидію	 фінансовим	
правопорушенням	 тощо.	 При	 цьому	 саме	 на	 виникнення	 посади	
фесмофетів	Аристотель	вказував	як	на	одну	з	ознак	демократизації	
державного	 ладу	 в	 Афінах.	 Отже,	 виходячи	 із	 міркувань	 цього	
давньогрецького	 мислителя,	 охорона	 влади	 і	 охорона	 закону	 –	
відрізняються	 за	 своєю	 природою,	 тобто,	 говорячи	 сучасними	
словами,	 він	 інтуїтивно	 вбачав	 різницю	 між	 каральною	 і	
правоохоронною	функціями	держави.	Друга	могла	реалізовуватися	
у	 демократичній	 державі,	 за	 умови	 панування	 законів,	 при	 цьому	
законів	справедливих	і	відповідних	приписам	природного	права.	

У	 розвитку	 думки	 про	 державу	 і	 право	 одним	 із	 найбільш	
видатних	 серед	 давньоримський	 мислителів	 був	 Марк	 Тулій	
Цицерон	 (І	ст.	 до	 н.	е.).	 Він	 був	 видатним	 юристом	 –	 практиком	 і	
державним	 діячем,	 і	 саме	 йому	 належить	 заслуга	 в	 юридизації	
державно-правової	 думки,	 наданні	 її	 філософсько-правовому	
звучанню	 формально-логічних	 рис.	 Встановивши	 логічну	 єдність	
держави	і	права,	він	трактував	першу	як	правовий	порядок,	а	отже	
зробив	 важливий	 подальший	 крок	 у	 інтелектуальне	 опрацювання	
проблеми	 правоохоронної	 функції	 держави.	 Охорону	 законів	
Цицерон	 вважав	 справою,	 яка	 забезпечує	 силу	 і	 стабільність	
законів,	а	останні	–	силу	і	стабільність	держави:	«…	взагалі	держава	
може	 управлятися,	 вірніше,	 зберігатися,	 лише	 завдяки	 великій	
справедливості».	 Мислитель	 відзначав,	 що	 право,	 держава	 і	
правоохорона	 перебувають	 у	 нерозривному	 зв’язку,	 остання	
обумовлена	 першими	 двома:	 «…	 Ніщо	 так	 не	 вгодне	 вищому	
божеству,	яке	править	усім	світом	…	як	зібрання	і	об’єднання	людей,	
зв’язані	правом	і	називані	державою;	їх	правителі	й	охоронці,	звідси	
відбувши,	сюди	і	повертаються».	

Говорячи	 про	 інституційне	 забезпечення	 реалізації	
правоохоронної	 функції	 держави,	 Цицерон	 у	 діалозі	 «Про	 закони»	
так	 визначав	 зміст	 діяльності	 преторів:	 «Посадовою	 особою,	 яка	
розбирає	 питання	 права	 і	 творить	 суд	 або	 наказує	 чинити	 суд	 з	



Правоохоронна функція держави: теоретикометодологічні  
та історикоправові проблеми. Харків, 2017 

	 59	©	Голуб	М.	В.,	2017	

приватних	 справ,	 хай	 буде	 претор;	 хай	 буде	 він	 охоронцем	
цивільного	 права».	 При	 цьому	 мислитель	 визначав	 закони	 як	
найбільше	 благо	 людства,	 а	 отже	 охорона	 їх	 є	 охороною	 такого	
надзвичайно	 цінного	 блага.	 Ідеї	 Цицерона	 отримали	 розвиток	 у	
працях	 видатних	 римських	 юристів	 Гая,	 Модестина,	 Павла,	
Папініана,	Ульпіана.		

Середньовіччя	 призвело	 до	 справжнього	 інтелектуально-
культурного	 падіння	 європейської	 цивілізації	 порівняно	 із	 рівнем	
Стародавнього	 Риму.	 В	 повній	 мірі	 це	 стосується	 й	 теоретичного	
обґрунтування	 правоохоронної	 функції	 держави,	 розкриття	 її	
змісту.	Прогрес	у	цьому	питанні	загальмувався,	змінився	регресом.	
Інтелектуальне	 повернення	 до	 проблем	 правопорядку	 і	
правоохорони	відбулося	вже	в	часи	Нової	історії	та	Просвітництва.	
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО 
ПОРЯДКУ НА РІВНІ ОКРЕМИХ АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 

Така	 сфера	 діяльності	 правоохоронної	 системи	 України,	 як	
охорона	 публічного	 порядку	 та	 забезпечення	 публічної	 безпеки,	 є,	
перш	за	все,	сукупністю	заходів,	направлених	на	дотримання	прав	і	
свобод	людини,	створення	умов	для	їх	практичної	реалізації.		

Належний	рівень	правопорядку	як	в	державі	в	цілому,	так	і	на	
рівні	окремих	адміністративно	–	територіальних	одиниць,	залежить	
від	 ефективності	 функціонування	 суб’єктів,	 головним	 завданням	
яких	 є	 саме	 здійснення	 заходів,	 направлених	 на	 охорону	 і	
забезпечення	публічного	порядку	і	публічної	безпеки.	

Стан	 протидії	 правопорушенням	 в	 такому	 важливому	 регіоні	
держави,	 як	 Харківська	 область,	 суттєво	 впливає	 на	 рівень	
правопорядку	в	Україні	в	цілому.	Харківська	область	є	четвертою	в	
державі	 за	 кількістю	 населення,	 довжина	 кордону	 з	 РФ,	 який	


