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ОЗНАКИ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 

Явище правоохоронної діяльності щільно пов’язане із ін-
шими спорідненими поняттями, зокрема такими як право-
охоронна функція держави та правоохоронні органи. Виро-
блення узгодженої позиції з приводу сутності та значення 
правоохоронної діяльності неодмінно вимагає розкриття та 
співвідношення з нею суміжних явищ і, у першу чергу, пра-
воохоронної функції. З огляду на це й вбачаються актуаль-
ними питання поняття та ознак правоохоронної функції 
держави як основи правоохоронної діяльності. Потреба га-
рантування й забезпечення правопорядку, прав, свобод та 
інтересів людини і громадянина, безпеки суспільства і дер-
жави цілком логічна й зумовлює формування окремого  
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правоохоронного напрямку в діяльності держави в цілісну 
правоохоронну функцію.  

Учені вважають, що правоохоронна функція держави: 
 це гарантування функціонування суспільних відно-

син, врегульованих правом (В. Осадчий); 
 об’єктивно зумовлена її охоронними правовими пот-

ребами і сутністю державної влади однорідні стійкі напря-
мки її діяльності із задоволення цих потреб (П. В. Онопенко); 

 передбачає охорону кожного члена суспільства від не-
справедливого поводження з боку інших осіб (І. П. Лавринчук). 

Усі ці точки зору не відображують специфіку правоохо-
ронної діяльності як явища правової дійсності та не набли-
жують загальнотеоретичного розуміння функції держави ,й 
потребують деталізації у певних аспектах. 

Розглянемо деякі важливі ознаки та властивості право-
охоронної функції держави: 

 характеризує цілісність і внутрішня узгодженість, 
організованість і цілеспрямованість, стабільність і постій-
ність, однорідність і різноплановість; 

 становить комплексний пріоритетний напрямок дер-
жавної політики; 

 забезпечує реальність прав, свобод і законних інте-
ресів людини і громадянина, соціальну злагоду в умовах де-
мократичної соціальної правової держави; 

 ґрунтується на дотримання принципів верховенства 
права і законності, самостійності та пріоритету прав і сво-
бод людини; 

 забезпечення законності в правоохоронній діяльно-
сті, її професійності та відкритості; 

 недопущення індивідуальних, колективних та масо-
вих порушень законності й правопорядку; 

 реалізується у відповідних правових і організаційних 
формах за допомогою державно-владних методів переко-
нання та примусу; 

 є своєчасна забезпеченість необхідними і достатніми 
ресурсами(матеріально-технічними, фінансовими та кадро-
вими), що виступає неодмінним чинником наступної право-
мірної й адекватної реалізації правоохоронної діяльності; 

 створює своєрідні правові межі поведінки громадян; 
 вирішення основних завдань із забезпечення охо-

рони конституційного ладу; 
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 додатковим об’єктом може виступати також охорона 
навколишнього середовища( його збереження як суспільну 
цінність ,а також убезпечення громадян від можливої не-
сприятливої дії певних природних факторів).  

Отже, до змісту правоохоронної функції зазвичай відно-
сять охорону або захист: конституційного ладу, законності, 
правопорядку, прав та свобод і законних інтересів людини 
і громадянина, форм власності. 

З вище розглянутого маємо, що правоохоронна функція 
держави-це комплексний цілісний пріоритетний напрямок 
державної політики, спрямований на забезпечення відпо-
відно до засад верховенства права та пріоритету прав лю-
дини охорони права і правовідносин, а також захисту основ 
конституційного ладу, законності та правопорядку 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ АДВОКАТА ПІД ЧАС 
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ВОЛОДІННЯ ОСОБИ 

Право на недоторканність житла чи іншого володіння 
особи є конституційним правом людини, забезпечення 
якого гарантується у всіх сферах суспільного життя. Особ-
ливого значення забезпечення цього права набуває у час-
тині кримінального судочинства як такій, що передбачає 
можливість його істотного обмеження з метою вирішення 
завдань кримінального провадження. З огляду на важли-
вість проблеми забезпечення цього права під час криміна-
льного провадження, вона була предметом наукових дослі-
джень різних поколінь вчених.  
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