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Правозахисна функція держави: 

доктринальні підходи до розуміння 
  

 

Паоагзгка омжукілля ноавмжатз-
плмї сулкуії пуфаплмї гдоеавз бджнм-
пдодгльм нмв'яжала жі пнозилярряк 
жкіпру нмлярь "ноавмва гдоеава", 
"вдотмвдлпрва ноава" в хзомкмку 
нйалі - пакмгм "ноава" як сдлмкдлу. 
Дмпйігедлля галмї номбйдкз є акру-
айьлзк ж мгйягу ла лзжку фзллзків. 
Пм-ндохд, оіжлі апндкрз ноавмжатзп-
ру нмродбуюрь нмгайьхмгм взвфдлля 
у омжоіжі вігнмвіглмгм рдмодрзфлмгм 
жлалля ном ноавм. Пм-гоугд, пупнійь-
лі нмродбз в одсмокуваллі ноавмжа-
тзплмї сулкуії Укоаїлпькмї гдоеавз, 
які номявйяюрьпя в жгіиплдллі пугм-
вмї одсмокз, нмйіудипькмї одсмокз 
ра ілхзт одсмок у уіи псдоі, ракме 
нігкодпйююрь акруайьліпрь взвфдлля 
вігнмвіглзт нзраль. 

В мпраллі омкз гмпйігедлля ж 
мкодпйдлзк нодгкдрмк лдмглмоажмвм 
гмпйігеувайзпя, жмкодка в ноауят 
П. Кмолієлка, А. Бмлгаодлка, Д. Гм-
ймпліфдлка, В. Взхкмвпькмї ра ілхзт, 
мглак, нмродба нмгайьхмгм алайіжу 
оіжлзт апндкрів ноавмжатзплмї сулк-
уії пуфаплмї гдоеавз жайзхаєрьпя. 

Віграк, кдрмю уієї праррі є алайіж 
гмкрозлайьлзт нігтмгів гм омжукілля 
ноавмжатзплмї сулкуії пуфаплмї гдо-
еавз.   

Рмжукілля ноавмжатзплмї сулкуії 
гдоеавз нмв'яжалд жі пнозилярряк 
бйзжькзт кардгмоіи "мтмомлз ноав" ра 
"жатзпру ноав". Оглзк іж ндохзт гм 
мжлафдлмї номбйдкз жвдолувпя 
В. М. Гмохдльмв, якзи ніг смокмю 
жгіиплдлля ноавмжатзплмї сулкуії 
гдоеавз омжуків одгйакдлрмвалзи 
ноавмк кмкнйдкп мпмбйзвзт номуд-
гуо, жгіиплювалзт ноавмжапрмпмвлз-
кз могалакз ра унмвлмваедлзкз 
мпмбакз в кдеат ноавмжатзплмї гія-
йьлмпрі, пноякмвалзи ла віглмвйдлля 
нмоухдлмгм ноава [1, п. 64]. 

У сатмвіи йірдоаруоі (ланозкйаг 
С. Паохак) номвмгзрьпя нмжзуія, цм 
у ноавммтмомлліи гіяйьлмпрі гдоеавз 
уі нмлярря ріплм ндоднйдрдлі, айд їт 
пйіг омжоіжлярз ра омжгйягарз мкод-
км. Пмлярря «мтмомла ноав» ра «жа-
тзпр ноав» пйіг омжкдемвуварз, мпкі-
йькз вмлз ланоавйдлі ла гмпяглдлля 
оіжлзт уійіи ра вігоіжляюрьпя пнмпм-
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бакз взкмозпралля. Отмомла ноав і 
пвмбмг йюгзлз пноякмвала ла нмнд-
одгедлля ра лдгмнуцдлля нмоухдль 
ноав і пвмбмг кмелмгм уфаплзка коз-
кілайьлмгм номвагедлля. Затзпр 
ноав жгіиплюєрьпя ноз нмоухдллі 
ноав, нмгомжі нмоухдлля, абм ноз 
ндодхкмгі їт жгіиплдллю. Вкажалд 
мжлафає, цм лд кмела мрмрмелюварз 
уі оіжлмнйалмві кардгмоії, мпкійькз 
«мтмомла ноав» в юозгзфлмку пдлпі 
мжлафає прарзфлзи прал лмок ноава, 
цм пноякмвалзи бджнмпдодгльм ла 
нмндодгедлля нмоухдль ноав уфап-
лзків козкілайьлмгм номвагедлля. 
Пмоухдлля узт ноав вдгд гм гзлакі-
флмгм пралу одайіжауії ноава ла жа-
тзпр. Тмбрм гм жатзпру ноав гомкагя-
лз взкухдлі жвдорарзпя йзхд рмгі, 
кмйз нмоухдлі їт ноава фз ілрдодпз, 
цм мтмомляюрьпя жакмлмк [2, п. 160-
161]. 

В ілхзт ноауят жатзпла сулкуія 
нм пурі взжлафаєрьпя як нігсулкуія 
ноавммтмомллмї гіяйьлмпрі гдоеавз. 
Опралля ноз уьмку взжлафаєрьпя як 
гдоеавла ноавмкіола гіяйьліпрь, цм 
нмйягає у внйзві ла нмвдгілку йюгз-
лз абм гоунз йюгди ж бмку унмвлм-
ваедлмї гдоеавмю нмпагмвмї мпмбз 
хйятмк мтмомлз ноава, віглмвйдлля 
нмоухдлмгм ноава, нознзлдлля нм-
оухдлмгм ноава, имгм взявйдлля абм 
омжпйігувалля ж мбмв’яжкмвзк гмгдо-
еалляк впралмвйдлзт у жакмлі ном-
удгуо гйя уієї гіяйьлмпрі. Сноавгі, 
рдокіл «ноавммтмомлла гіяйьліпрь» 
пріикм апмуіюєрьпя ж гіяйьліпрю ноа-
вммтмомллзт могалів, лапакндодг 
могалів влуроіхліт пноав, тмфа и лд 
мбкдеуєрьпя лзкз. Вмглмфап, як ніг-
кодпйює П.Кмолієлкм, рдокіл «ноавм-
жатзпла гіяйьліпрь» апмуіюєрьпя нд-
одгупік ж оутмк жа ноава йюгзлз ра 
гіяйьліпрю гомкагпькзт ноавмжатзп-
лзт могаліжауіи. На имгм е гукку, гм 
гмймвлзт ноавммтмомллзт сулкуіи 
могалів гдоеавлмї вйагз лдмбтіглм 
віглдпрз: 1) номсійакрзфлу (номсі-
йакрзка ноавмнмоухдль, які ряглурь 
жа пмбмю юозгзфлу вігнмвігайьліпрь 
у псдоі нубйіфлмгм ноава); 2) жатзплу 
(жатзпр езрря, жгмомв’я, ноав, пвмбмг 
ра жакмллзт ілрдодпів сіжзфлзт мпіб); 

3) мтмомлз гомкагпькмгм нмоягку, 
гомкагпькмї бджндкз і вйаплмпрі; 
4) одпмуіайіжауіилу (уя сулкуія є 
лаибійьх таоакрдолмю гйя могалів і 
пйуеб у пноават лднмвлмйірліт, 
пйуеб, цм жгіиплююрь агкіліпроарз-
влзи лагйяг жа мпмбакз, жвійьлдлзкз 
ж кіпуь нмжбавйдлля вмйі); 5) мндоа-
рзвлм-омжхукмву; 6) омжпйігувалля 
жймфзлів; 7) пугмвмгм омжгйягу пноав; 
8) омжгйягу пноав ном агкіліпроарзв-
лі нмоухдлля; 9) омжгйягу пноав ном 
сілалпмві ра агкіліпроарзвлм-
гмпнмгаопькі ноавмнмоухдлля; 
10) взкмлалля взомків, оіхдль, утвай 
і нмпралмв пугів, нмпралмв могалів 
гіжлалля і гмпугмвмгм пйігпрва ра 
номкуомоів. Такзк фзлмк, ноавммтм-
омлла гіяйьліпрь – уд лапакндодг 
гіяйьліпрь гдоеавз фдодж пндуіайьлм 
првмодлі лдю могалз, пноякмвала ла 
жатзпр ноавмнмоягку. Вмла ндодгба-
фає пндуіайьлд кардоіайьлм-рдтліфлд 
жабджндфдлля, мжбомєлля рмцм. Взтм-
гяфз іж жапрмпмвалмгм рур кдрмгу, 
кмела првдогеуварз, цм ноавмжатзп-
лі могаліжауії – уд, як ноавзйм, гом-
кагпькі лдуоягмві могаліжауії, мплмв-
лзк (рзруйьлзк) жавгалляк якзт є 
жатзпр ноав і пвмбмг йюгзлз ра гом-
кагялзла. Алайіж гіяйьлмпрі ноавмжа-
тзплзт могаліжауіи гає жкмгу взжла-
фзрз їт сулкуії, жмкодка: номсійак-
рзфлу; жатзплу; одпмуіайіжауіилу; 
ноавмомж’яплювайьлу; алайірзфлу 
ра/абм кдрмгзфлу; ілсмокауіилу; 
лмокмрвмофу (фапркмвм); кммогзла-
уіилу [3, п. 60-61]. 

Має кіпуд рмфка жмоу, яка ноаглд 
мб'єгларз лавдгдлі нмжзуії. На гукку 
Д.Гмймпліфдлка, могалз, які каюрь 
ноавммтмомллі нмвлмваедлля ж мжла-
какз жатзпру ноав і пвмбмг йюгди ра 
гдоеавлзт ілрдодпів. Ввдгдлля гм 
нмвлмваедль ноава вроуфалля у віг-
лмпзлз нмлмвйдлля нмоухдлзт ноав 
іж жапрмпувалляк жатмгів нозкупу є 
мжлакмю ноавмвмгм жатзпру, а могалз, 
які нозжлафдлі в мплмвлмку гйя жгіи-
плдлля ракзт нмвлмваедль, каюрь 
лажзварзпя ноавмжатзплзкз. Віграк, 
як взнйзває ж имгм нмжзуії, пдодг 
ноавмжатзплзт могалів кмела лажва-
рз могалз влуроіхліт пноав, пйуебз 
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бджндкз, Віипькмвмї пйуебз ноавмнм-
оягку у Збомилзт Сзйат Укоаїлз, 
могалз мтмомлз гдоеавлмгм кмогмлу, 
могалз і упралмвз взкмлалля нмка-
оаль, гдоеавлмї кмлромйьлм-
одвіжіилмї пйуебз, озбммтмомлз, 
гдоеавлмї йіпмвмї мтмомлз. Пдодйіфд-
лі могалз лд рійькз жгіиплююрь пнм-
прдодедлля жа вігнмвігліпрю жакмлм-
гавпрву віглмпзл, цм є жкіпрмк ндв-
лмгм ноавмвмгм одезку, айд и лагійд-
лі ноавмк одагуварз ла нмоухдлля 
жакмлмгавпрва ра жапрмпмвуварз ноз 
уьмку жатмгз нозкупу [4, п. 120]. 

У гдякзт ноауят омжоіжляюрь 
ноавммтмомллу гіяйьліпрь у хзомкм-
ку жлафдллі як гіяйьліпрь пуб’єкрів, 
лауійдлу ла жабджндфдлля ноав і пвм-
бмг йюгзлз, жакоінйдлзт у кіелаом-
глм-ноавмвзт гмкукдлрат (ноавмжа-
тзпла гіяйьліпрь) ра у вужькмку жла-
фдллі як гіяйьліпрь гдоеавз фз її 
могалів нм жабджндфдллю і мтмомлі 
ноав і пвмбмг, жакоінйдлзт лауімла-
йьлзк жакмлмгавпрвмк (пурм ноавмм-
тмомлла гіяйьліпрь) [5, п. 13-14]. 

Ваейзвмю є нмжзуія, жа якмю 
ноавмжатзпла сулкуія, яка жгіиплю-
єрьпя фдодж гіяйьліпрь могалів гдоеа-
влмї вйагз, пноякмвала ла мплмвлу 
уійь - "одайьлд взжлалля и  жабджнд-
фдлля дсдкрзвлмї гії нозлузну вдо-
тмвдлпрва ноава в Укоаїлі" [6, п. 103]. 

Пдодгмвпік, пйіг нмгмгзрзпя, цм 
у пніввіглмхдллі ж нмлярряк "ноавм-
жатзпла гіяйьліпрь", пмуіайьла гіяйь-
ліпрь є жагайьлзк рдокілмк, бійьх 
хзомкзк жа жкіпрмк, якзи мб’єглує в 
пмбі впі кмейзві взгз гіяйьлмпрі йю-
гди, цм кмела пнмпрдоігарз в пмуіа-
йьлмку пдодгмвзці. Сакд уі оіжлмвз-
гз пмуіайьлмї гії і бугурь пкйагарз її 
пукунлу проукруолу таоакрдозпрзку. 
Ндмбтіглм ракме жажлафзрз і ном 
проукруоу жкіпру пмуіайьлмї гіяйьлм-
прі, яка таоакрдозжуєрьпя ла оіжлзт 
оівлят як взгз, нігвзгз пмуіайьлмї 
гіяйьлмпрі, гоунз мкодкзт пмуіайьлм-
жлафуцзт гіи ра ла оівлі мкодкм вжя-
рмгм йюгпькмгм вфзлку. На гукку 
С. Д. Гупаоєва гйя пмуіайьлмї гіяйь-
лмпрі таоакрдолі лапрунлі наоакдроз: 
нм-ндохд, пмуіайьла гіяйьліпрь кмед 
вігбуварзпя йзхд в пупнійьпрві, в 

пмуіайьлмку номпрмоі, якзи кає пвмї 
взкіоз ра кдеі; нм-гоугд, пмуіайьла 
гіяйьліпрь є смокмю жмвліхльмгм 
номяву пмуіайьлмгм могаліжку, пнмпм-
бмк имгм іплувалля в пзпрдкі взцмгм 
оівля могаліжауії – у Позомгі. Чдодж 
нозомглі одпуопз пупнійьпрвм кмед 
іплуварз, омжвзварзпя, жагмвмйьляю-
фз пвмї нмродбз, тмфа ноз уьмку віг-
буваєрьпя пнмезвалля ра ндодрвм-
одлля пакмї нозомгз. Пмгіохалля її 
якіплзт нмкажлзків лдгарзвлм внйз-
ває ла езррєгіяйьліпрь пупнійьпрва; 
нм-родрє, у жгіиплдллі пмуіайьлмї гія-
йьлмпрі вбафаєрьпя лаявліпрь ндвлмгм 
кдталіжку, якзи рдмодрзфлм пкйага-
єрьпя ж оягу дйдкдлрів – пуб’єкрів, їт 
нмвдгілкз, нмродб, кдрз, жапмбів ра 
кдрмгів жгіиплдлля [7, п. 96-98]. На-
вдгдлзи нігтіг С.Гупаоєва кає уіллд 
кдрмгмймгіфлд жлафдлля гйя ігдлрз-
сікауії "ноавмжатзплмї гіяйьлмпрі".  

Оред, кмела нмгмгзрзпя в уьмку 
апндкрі, цм ноавмжатзпла гіяйьліпрь 
гдоеавз – уд мгзл ж взгів пмуіайьлмї 
гіяйьлмпрі, цм одайіжуєрьпя пндуіайь-
лм унмвлмваедлзкз пуб’єкракз ла 
номсдпіиліи мплмві ра жгіиплюєрьпя 
ла нігправі и вігнмвіглм гм ноавмвзт 
мплмв ж кдрмю првмодлля лайделзт 
укмв гйя дсдкрзвлмї одайіжауії ноав 
ра пвмбмг йюгзлз і гомкагялзла, 
нігрвдогедлля абм віглмвйдлля мпка-
оедлмгм фз нмоухдлмгм ноава йюгз-
лз. Опмбйзвд кіпуд пдодг пуб’єкрів 
жгіиплдлля ноавмжатзплмї гіяйьлмпрі 
гдоеавз нмпігаюрь пугз жагайьлмї 
юозпгзкуії. Поавмжатзпла гіяйьліпрь 
мпралліт явйяєрьпя лаибійьх лагіи-
лзк і узвійіжмвалзк пнмпмбмк жатзп-
ру ноав і пвмбмг йюгзлз ра гомкагя-
лзла в Укоаїлі [8, п. 132] 

З лавдгдлзк кмодпнмлгуєрьпя ні-
гтіг, жа якзк ноавмжатзпла гіяйьліпрь 
– уд гіяйьліпрь пуб’єкрів ноава цмгм 
упулдлля ндодхкмг у жгіиплдллі 
пуб’єкрзвлзт ноав і мтмомлювалзт 
жакмлмк ілрдодпів, а ракме гіяйьліпрь 
цмгм віглмвйдлля нмоухдлмгм ноава 
хйятмк жапрмпувалля у лдмбтіглзт 
взнагкат гдоеавлзт нозкупмвзт 
жатмгів. Алайіж лавдгдлзт взжлафдль 
нмкажав, цм в мтмомлз і жатзпру ноав 
оіжлд сулкуімлайьлд нозжлафдлля. 
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Отмомла ланоавйдла ла нмндодгедл-
ля нмоухдлля ноав, вмла нмпріилм 
сулкуімлує. Сурь жатзпру нмйягає в 
упулдллі ндодхкмг ла хйяту жгіип-
лдлля пуб’єкракз пвмїт ноав ра жа-
кмллзт ілрдодпів. Затзпр нмфзлаєрьпя 
вед ніпйя нмоухдлля ноава абм вз-
лзклдлля нознуцдлля ном имгм нм-
оухдлля. Ілхзкз пймвакз, жатзпр 
нмфзлає гіярз ніпйя рмгм, як мтмомла 
лд взкмлайа пвмї сулкуії. Поава ра 
жакмллі ілрдодпз мтмомляюрьпя нмп-
ріилм, а жатзцаюрьпя в оажі їт нмоу-
хдлля. Сйіг нмгмгзрзпя ж рзк, цм, 
омжкдемвуюфз кардгмоії мтмомлз і 
жатзпру, лд нмроіблм їт номрзправйя-
рз. За пвмїк ймгіфлзк мбпягмк мтмом-
ла і жатзпр ндодрзлаюрьпя, рмку цм 
ноз жгіиплдллі бугь-якмї смокз жа-
тзпру кмела жлаирз дйдкдлрз мтмом-
лз, у рми ед фап гіяйьліпрь пуб’єкрів 
ноавммтмомллз кмед жгіиплюварзпя ж 
взкмозпралляк гдоеавлмгм нозкупу, 
цм є ваейзвмю таоакрдозпрзкмю 
ноавмжатзплмї гіяйьлмпрі. Оред, ноа-
вмвзкз смокакз жгіиплдлля ноавм-
жатзплмї гіяйьлмпрі в Укоаїлі, ла гу-
кку В.Взхкмвпькмї, є: 1) ймкайіжа-
уіила (нознзлдлля нмоухдль ноав 
йюгзлз); 2) йіквігауіила (упулдлля 
жагомж у ноавмодайіжауіилмку номуд-
пі); 3) ноавмвіглмвйююфа (віглмвйдл-
ля нмоухдлзт ноав йюгзлз); 
4) хроасла (нозряглдлля взллзт гм 
юозгзфлмї вігнмвігайьлмпрі) [9, 
п. 141]. 

У пндуіайьлмку гмпйігедллі ж 
номбйдкз ноавмжатзплмї сулкуії 
гдоеавз (А. Бмлгаодлкм) вігжлафа-
єрьпя, цм ноавмжатзпла сулкуія – уд 
гіяйьліпрь гдоеавз цмгм жатзпру 
ноав і пвмбмг йюгзлз и гомкагялзла, 
жарвдогедлля жакмллмпрі ра ноавмнм-
оягку в упіт псдоат гомкагпькмгм и 
нмйірзфлмгм езрря. Як взнйзває ж 
нмжзуіи уьмгм вфдлмгм, мтмомла ноав 
– уд пукунліпрь оіжлзт вжаєкм-
нмв’яжалзт жатмгів, які жгіиплююрьпя 
могалакз гдоеавлмї вйагз и гомкаг-
пькзкз мб’єглаллякз ра жвдораюрь 
увагу лапакндодг ла нмндодгедлля 
нмоухдль ноав йюгзлз абм упулдлля 
ндодхкмг, а жатзпр ноав і пвмбмг йю-
гзлз и гомкагялзла – уд кмлпрзру-

уіилзи мбмв’яжмк гдоеавз, уійкмк 
ймгіфлзк є имгм жв’яжмк іж сулкуіякз 
гдоеавз, у якзт номявйяєрьпя ра 
омйь, яку гдоеава вігігоає у взоі-
хдллі мплмвлзт нзраль пупнійьлмгм 
омжвзрку, у жагмвмйдллі оіжлмкалір-
лзт ілрдодпів лапдйдлля коаїлз. На 
гукку А. Бмлгаодлка, ж уоатувалляк 
лаявлзт у юозгзфліи лаууі нмжзуіи 
лднмоухліпрь жгіиплдлля кмлпрзру-
уіилзт ноавмжатзплзт мбмв’яжків 
гдоеавз, а ракме нігвзцдлля дсдк-
рзвлмпрі жатзпру ноав і пвмбмг йюгз-
лз и гомкагялзла мбукмвйююрь 
мсмокйдлля ноавмжатзплмї сулкуії 
гдоеавз як пакмпріилмгм ланояку її 
гіяйьлмпрі. Нзк ед номнмлуєрьпя 
взмкодкйюварз лапрунлі смокз ода-
йіжауії ноавмжатзплмї сулкуії гдоеа-
вз: 1) Ліквігауіила смока одайіжауії 
ноавмжатзплмї сулкуії гдоеавз (упу-
лдлля жагомж у номудпі одайіжауії 
ноава), пурліпрь якмї нмйягає в уійдп-
ноякмваліи гіяйьлмпрі вйаглзт проу-
круо ра могалів гдоеавлмгм уноав-
йілля оіжлзт оівлів, пноякмвалзт ла 
жабджндфдлля ноавмнмоягку як 
мб’єкрзвлмї нмродбз омжвзрку гдоеа-
вз и пупнійьпрва, ла жанмбігалля ра 
нознзлдлля ноавмнмоухдль; 2) Поа-
вмвіглмвйююфа смока одайіжауії ноа-
вмжатзплмї сулкуії гдоеавз (віглмв-
йдлля нмоухдлзт ноав йюгзлз) 
вкйюфає жатмгз, які нозвмгярь гм 
віглмвйдлля нмоухдлзт ноав лдноа-
вмкіолзкз гіякз ра вігнмвігайьлмпрі 
мпмбз, яка вфзлзйа уі ноавмнмоу-
хдлля; 3) Шроасла смока одайіжауії 
ноавмжатзплмї сулкуії гдоеавз (ноз-
ряглдлля взллзт гм юозгзфлмї віг-
нмвігайьлмпрі) [10, п. 282-284]. 

У нігпуккмвмку гмпйігедллі 
А. Бмлгаодлка ж номбйдкз омжоіжля-
юрьпя фмрзоз оівлі гдоеавлмгм ноа-
вмжатзпру, які взжлафаюрь пруніль 
акрзвлмпрі гдоеавз у уіи уаозлі: 
ндохзи оівдль – ноавмжатзпр як ода-
йіжауія кмлпрзрууіилзт нозлузнів 
лаомгмвйаггя, нмгійу вйагз і омжкд-
еувалля нубйіфлзт і нозварлзт псдо; 
гоугзи оівдль – ноавмжатзпр фдодж 
одайіжауію гдоеавмю ноавмвмї нмйі-
рзкз, пноякмвалмї ла гукаліжауію 
лауімлайьлмї ноавмвмї пзпрдкз хйя-
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тмк нозвдгдлля її у вігнмвігліпрь гм 
пралгаорів ноав йюгзлз; родріи оі-
вдль – ноавмжатзпр фдодж одайіжауію 
лмокарзвлзт взкмг вдотмвдлпрва 
ноава, цм укмейзвйює ноавмвзи 
нмоягмк, жаплмвалзи ла ігдайат дгайі-
раозжку; лаодхрі, фдрвдорзи оівдль – 
уд бджнмпдодгліи ноавмжатзпр, жгіип-
лювалзи гдоеавмю фдодж пндуіайьлі 
ілпрзрурз. Дйя рмгм, цмб лабурз ноа-
вмжатзплмї пуб’єкрлмпрі, гдоеава нм-
взлла ндодирз гм акрзвлзт оівлів 
ноавмжатзпру, а пакд: вномвагеуварз 
дгайіраолі ігдайз вдотмвдлпрва ноава 
і првмоюварз гйя пвмїт гомкагял 
дсдкрзвлзи кдталіжк жатзпру нмоу-
хдлзт ноав фдодж пугз. А. Бмлга-
одлкм вігжлафає ракме, цм нмєглалля 
гіяйьліплмгм нігтмгу ж кйапзфлзкз 
уявйдллякз ном сулкуії гдоеавз гає 
жкмгу взявзрз вігкіллмпрі кіе ноа-
вммтмомллмю і ноавмжатзплмю сулк-
уіякз пуфаплмї гдоеавз (ж уоатувал-
ляк їт пноякмвалмпрі ла нмжзрзвлд 
ноавм і ла пуб’єкрзвлд ноавм вігнмві-
глм). Кмкнйдкплзи нігтіг гм омжу-
кілля гдоеавлмї ноавмжатзплмї гія-
йьлмпрі укмейзвйює взжлафдлля 
ноавмжатзплмї сулкуії як кмкнйдкплм-
гм ланояку гіяйьлмпрі гдоеавз, цм 
кає пвмєю кдрмю првмодлля гмпрар-
літ укмв гйя нмвагз ра омжвзрку ноав 
йюгзлз у пупнійьпрві фдодж одайіжауію 
кмлпрзрууіилзт нозлузнів нмгійу 
вйаг і гдкмкоарії, ікнйдкдлрауію кі-
елаомглзт пралгаорів у псдоі ноав 
йюгзлз, акрзвлд пнозялля ігдмймгії 
дгайіраозжку ра жаномвагедлля дсд-
крзвлмї ілпрзрууіилмї пзпрдкз пакм-
жатзпру ноав йюгзлз. Поз уьмку 
вагмкзк сакрмомк ілпрзрууімлайіжа-
уії ноавмжатзплмї гіяйьлмпрі гдоеавз 
є пралмвйдлля гмкрозлз нмжзрзвлзт 
жмбмв’яжаль гдоеавз [11, п. 13-14]. 

Гмвмояфз ном пубєкрз ноавмжатз-
плмї гіяйьлмпрі, ваорм нмгмгзрзпя ж 
рвдогедлляк, цм як пугмва, рак жа-
кмлмгавфа і взкмлавфа вйага пралмв-
йярь єгзлу пзпрдку гдоеавлмї вйагз. 
Лмгіфлм нознупрзрз, цм ноавмжатзп-
ла гіяйьліпрь рією фз ілхмю кіомю 
пралмвзрь ваейзву фапрзлу сулкуім-
лайу ра нозлузнів омбмрз бугь-якмгм 
гдоеавлмгм могалу, лджайделм віг 

нмправйдлзт имку жавгаль ра кіпуя у 
гдоеавлмку анаоарі. Ваорм ракме 
карз ла уважі, цм лд рійькз могалз 
пугмвмї вйагз жмбмв’яжалі кдоуварзпя 
нозлузнмк ноімозрдрлмпрі жабджнд-
фдлля ноав і пвмбмг йюгзлз і гомка-
гялзла, а и упі гдоеавлі могалз бдж 
взлярку [12, п. 18]. 

Бійьхіпрь лавдгдлзт нігтмгів нм-
йягаюрь у рмку, цм гмймвлмю уіййю 
ноавмжатзплмї сулкуії гдоеавз є 
вдотмвдлпрвм ноава як нозлузн і як 
рдтлмймгія могаліжауії пупнійьпрва. 
Сноавеліи, пурліплзи кмкдлр у ноа-
вмжатзпліи сулкуії гдоеавз взявйя-
єрьпя йзхд в гдкмкоарзфліи гдоеаві, 
жаплмваліи ла вдотмвдлпрві ноава.  

З ракзк лд ужгмгеуєрьпя нмжзуія 
омпіипькзт аврмоів, які рмокайзпя рд-
кз "ноавмжатзпру" фз "ноавммтмомлз". 

Нанозкйаг, у праррі В. І. Зуєва 
(Оодлбуог) таоакрдолзкз мжлакакз 
ноавмвмї гдоеавз взжлаюрьпя: 1. Вдо-
тмвдлпрвм жакмлу (нігнмоягкувалля 
жакмлу впіт бдж взкйюфдлля мпіб і 
могалів, в рмку фзпйі і пакмї гдоеавз). 
2. Поімозрдр пупнійьлзт ілрдодпів лаг 
ілрдодпакз гдоеавлзкз, пупнійьлзи 
кмлромйь жа гіяйьліпрю гдоеанаоару. 
3. Взца уілліпрь ноав йюгзлз і їт 
лдвігфуеуваліпрь. 4. Пмгій вйагз. 
5. Дмрозкалля жакмллмпрі як кдра 
гіяйьлмпрі ноавммтмомллзт могалів.  

Звігпз омбзрьпя взплмвмк, цм 
ноавммтмомлла гіяйьліпрь кає лзжку 
іпрмрлзт мжлак: 

- жгіиплюєрьпя лд бугь-якзк пнм-
пмбмк, а йзхд жа гмнмкмгмю жапрмпу-
валля юозгзфлзт жатмгів внйзву (гм 
лзт віглмпярьпя жатмгз гдоеавлмгм 
нозкупу і пряглдлля, одгйакдлрмвалі 
жакмлмк); 

- жапрмпмвувалі в тмгі її жгіиплдл-
ля юозгзфлі жатмгз внйзву нмвзллі 
промгм вігнмвігарз омжнмоягедлляк 
жакмлу фз ілхмгм ноавмвмгм акра; 

- одайіжуєрьпя в упралмвйдлмку 
жакмлмк нмоягку, рмбрм ж гмрозкал-
ляк ндвлзт номудгуо; 

- її одайіжауія нмкйагаєрьпя ла 
пндуіайьлм унмвлмваедлі гдоеавлі 
могалз [13, п. 53-54]. 

З лавдгдлзк нігтмгмк лдкмейз-
вм нмгмгзрзпя жа упіка лавдгдлзкз 
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наоакдроакз, взтмгяфз ндодгмвпік іж 
мрмрмелдлля "вдотмвдлпрва жакмлу" і 
"вдотмвдлпрва ноава" у Рмпіипькіи 
Фдгдоауії. 

В мглмку ж лаибійьх нмхзодлзт 
нігоуфлзків "Поавммтмомллі могалз" 
омпіипькі вфдлі Г. К. Гуудлкм і 
М. А. Кмвайьмв укажуюрь, цм ноавмм-
тмомлла гіяйьліпрь - уд рака гдоеав-
ла гіяйьліпрь, яка жгіиплюєрьпя ж 
кдрмю мтмомлз ноава пндуіайьлм 
унмвлмваедлзкз могалакз гдоеавз, 
хйятмк жапрмпувалля юозгзфлзт 
жатмгів внйзву в пувмоіи вігнмвіглм-
прі ж жакмлмк і ноз лдутзйьлмку гм-
розкаллі впралмвйдлмгм лзк нмоягку 
[14, п. 5]. І в лавдгдлмку взжлафдллі 
лд игдрьпя ном пноякмваліпрь ла 
урвдогедлля вдотмвдлпрва ноава ном 
жатзпр ноав йюгзлз. 

Взтмгяфз ж лавдгдлмгм, лдмбтіг-
лм жомбзрз ракі взплмвкз. 

1. Поавмжатзпла сулкуія в пурлі-
плмку апндкрі взявйяєрьпя йзхд в 
пуфапліи гдоеаві, яка нмпрайа в ндоімг 
алрзсдмгайьлзт одвмйюуіи і таоакрд-
озжуєрьпя ракзк гдоеавлммогаліжмва-
лзк пупнійьпрвмк, якд жаплмвалд ла 
ракзт ноавмвзт нозлузнат як оів-
ліпрь, нмвага гм ноав йюгзлз, лаомг-
лзи пувдодлірдр ра нмгій вйаг. Нажва-
лі нозлузнз в пукунлмпрі взоаеаюрь 
пкзпй кмлпрзрууії, яка, врійююфзпь у 
пупнійьлу ноакрзку ра ілпрзрурз, см-
окує кмлпрзрууімлайіжк. Віграк ноа-
вмжатзпла сулкуія пуфаплмї гдоеавз 
як "ноауююфзи кдталіжк" є лдвіг'єк-
лмю пкйагмвмю кмлпрзрууімлайіжку в 
оаккат лауімлайьлмгм ноавмнмоягку 
пуфаплмї гдоеавз. 

2. Поавмжатзплу сулкуію пуфап-
лмї гдоеавз кмела взжлафзрз як 
ноімозрдрлу сулкуію гдоеавз, яка 
нмйягає у гіяйьлмпрі, пноякмвалмї ла 
жатзпр і врійдлля ноава, якд омжгмо-
раєрьпя в ілпрзрууіилмку ноавмнм-
оягку, в мплмві якмгм - кмлпрзрууіилі 
нозлузнз. 

3. Зкіпр ноавмжатзплмї сулкуії 
пуфаплмї гдоеавз мкодпйює нодгкдр-
лу гіяйьліпрь впьмгм кдталіжку гдо-
еавз, пноякмвалмгм ла урвдогедлля 
сулгакдлрайьлзт кмлпрзрууіилзт 
нозлузнів, ла якзт жаплмвала гдоеа-
ва, ндодгмвпік нозлузнів вдотмвдлп-
рва ноава і нмвагз гм ноав йюгзлз. 
Як і ілхі сулкуії гдоеавз, ноавмжа-
тзпла сулкуія врійдла в гіяйьлмпрі 
лд мкодкзт гдоеавлзт могалів, а їт 
пукунлмпрі, взоаедлмї в пувдодлліи 
вйагі галмї гдоеавз, яка нм пурі є 
пуб'єкрмк жгіиплдлля галмї сулкуії 
гдоеавз. Віграк, якцм уійякз ноавм-
жатзплмї сулкуії є врійдлля кмлпрз-
рууіилзт нозлузнів, рм її нодгкдр 
мтмнйюєрьпя гдоеавлмю гіяйьліпрю, 
яка жгіиплюєрьпя фдодж ракі мплмвлі 
смокз як: 1) жгіиплдлля упралмвфмї 
вйагз; 2) жакмлмгавфа и ілхі лмокмр-
вмофа гіяйьліпрь; 3) взкмлалля ноава 
(првмодлмгм нубйіфлмю вйагмю ра 
пугмвзт оіхдль); 4) жгіиплдлля ноа-
вмпуггя.   

4. Ддоеавла гіяйьліпрь цмгм 
жгіиплдлля ноавмжатзплмї сулкуії 
гдоеавз ж мгйягу ла її нодгкдрлу 
пндузсіку укмвлм кмед бурз омжгі-
йдла ла гві фапрзлз: 

а) жагайьла ноавмжатзпла гіяйь-
ліпрь, нзралля якмї каюрь кіпуд у 
сулкуімлайі бугь-якмгм гдоеавлмгм 
могалу (наойакдлр, ноджзгдлр, уояг); 

б) пндуіайіжмвала ноавмжатзпла 
гіяйьліпрь, нзралля якмї мтмнйююрь-
пя юозпгзкуією могалів ноавмпуггя 
ра могалів, які пнозяюрь ноавмпуггю 
(рак жвалзт "ноавммтмомллзт мога-
лів"). В пвмю фдогу, пндуіайіжмвала 
ноавмжатзпла гіяйьліпрь гзсдодлуію-
єрьпя ла ракі взгз: 1) жгіиплдлля 
ноавмпуггя (жагайьлзкз пугакз); 
2) кмлпрзрууіилзи кмлромйь; 3) гія-
йьліпрь номкуоаруоз, нмйіуії ра ілхзт 
могалів, які пнозяюрь ноавмпуггю. 
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Кмнфа В. В.  Поавмжатзпла сулкуія гдоеавз: гмкрозлайьлі нігтмгз гм омжу-
кілля 

Срарря нозпвяфдла алайіжу нігтмгів гм омжукілля ноавмжатзплмї сулкуії гдоеа-
вз. Опмбйзву увагу нозгійдлм омжкозррю нігтмгів уфдлзт ноавмвмї лаукз Укоаїлз. 
Зомбйдлм взплмвмк, цм ноавмжатзплу сулкуію пуфаплмї гдоеавз кмела взжлафзрз 
як ноімозрдрлу сулкуію гдоеавз, яка нмйягає у гіяйьлмпрі, пноякмвалмї ла жатзпр і 
врійдлля ноава, якд омжгмораєрьпя в ілпрзрууіилмку ноавмнмоягку, в мплмві якмгм - 
кмлпрзрууіилі нозлузнз. 
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Ційякз ноавмжатзплмї сулкуії є врійдлля кмлпрзрууіилзт нозлузнів, а її нодг-
кдр мтмнйює гдоеавлу гіяйьліпрь, яка жгіиплюєрьпя фдодж ракі мплмвлі смокз як: 1) 
жгіиплдлля упралмвфмї вйагз; 2) жакмлмгавфа и ілхі лмокмрвмофа гіяйьліпрь; 3) взкм-
лалля ноава; 4) жгіиплдлля ноавмпуггя.   

Ддоеавла гіяйьліпрь цмгм жгіиплдлля ноавмжатзплмї сулкуії гдоеавз ж мгйягу 
ла її нодгкдрлу пндузсіку укмвлм кмед бурз омжгійдла ла гві пкйагмві: 

а) жагайьла ноавмжатзпла гіяйьліпрь, нзралля якмї каюрь кіпуд у сулкуімлайі 
бугь-якмгм гдоеавлмгм могалу (наойакдлр, ноджзгдлр, уояг); 

б) пндуіайіжмвала ноавмжатзпла гіяйьліпрь, нзралля якмї мтмнйююрьпя юозпгзк-
уією могалів ноавмпуггя ра могалів, які пнозяюрь ноавмпуггю (рак жвалзт "ноавммтм-
омллзт могалів"). В пвмю фдогу, пндуіайіжмвала ноавмжатзпла гіяйьліпрь гзсдодлуію-
єрьпя ла ракі взгз: 1) жгіиплдлля ноавмпуггя (жагайьлзкз пугакз); 2) кмлпрзрууіи-
лзи кмлромйь; 3) гіяйьліпрь номкуоаруоз, нмйіуії ра ілхзт могалів, які пнозяюрь 
ноавмпуггю. 

Кйюфмві пймва: сулкуії гдоеавз, ноавмжатзпла сулкуія, нозлузнз ноава, вдо-
тмвдлпрвм ноава 

 
 
Кмнфа В. В. Поавмжацзрлая сулкузя гмпугаопрва: гмкрозлайьлыд нмгтмгы к 

нмлзкалзю 
Срарья нмпвяцдла алайзжу нмгтмгмв к нмлзкалзю ноавмжацзрлми сулкузз гм-

пугаопрва. Опмбмд влзкалзд угдйдлм оапкоырзю нмгтмгмв уфдлыт ноавмвми лаукз 
Укоазлы. Сгдйал вывмг, фрм ноавмжацзрлую сулкузю пмводкдллмгм гмпугаопрва 
кмелм мнодгдйзрь как нозмозрдрлую сулкузю гмпугаопрва, кмрмоая жакйюфадрпя в 
гдярдйьлмпрз, ланоавйдллми ла жацзру з вмнймцдлзд ноава, кмрмомд вмнймцадрпя в 
злпрзруузмлайьлмк ноавмнмоягкд, в мплмвд кмрмомгм - кмлпрзруузмллыд нозлузны. 

Цдйякз ноавмжацзрлми сулкузз явйядрпя вмнймцдлзд кмлпрзруузмллыт нозл-
узнмв, а дд нодгкдр мтварывадр гмпугаопрвдллую гдярдйьлмпрь, мпуцдпрвйядкая фд-
одж ракзд мплмвлыд смокы как: 1) мпуцдпрвйдлзд уфодгзрдйьлми вйапрз; 2) жакмлм-
гардйьлая з гоугзд лмокмрвмофдпкая гдярдйьлмпрь; 3) вынмйлдлзд ноава; 4) мпуцдпр-
вйдлзд ноавмпугзя. 

Гмпугаопрвдллая гдярдйьлмпрь нм мпуцдпрвйдлзю ноавмжацзрлми сулкузз гмпу-
гаопрва, уфзрывая дд нодгкдрлую пндузсзку упймвлм кмедр бырь оажгдйдла ла гвд 
пмправйяюцзд: 

а) мбцая ноавмжацзрлая гдярдйьлмпрь, вмномпы кмрмоми зкдюр кдпрм в сулкуз-
млайд йюбмгм гмпугаопрвдллмгм могала (наойакдлр, ноджзгдлр, ноавзрдйьпрвм) 

б) пндузайзжзомваллая ноавмжацзрлая гдярдйьлмпрь, вмномпы кмрмоми мтвары-
ваюрпя юозпгзкузди могалмв ноавмпугзя з могалмв, пмгдипрвуюцзт ноавмпугзю 
(рак лажывадкыт "ноавммтоалзрдйьлыт могалмв"). В пвмю мфдодгь, пндузайзжзомвал-
лая ноавмжацзрлая гдярдйьлмпрь гзссдодлузоудрпя ла пйдгуюцзд взгы: 1) мпуцдп-
рвйдлзд ноавмпугзя (мбцзкз пугакз) 2) кмлпрзруузмллыи кмлромйь; 3) гдярдйь-
лмпрь номкуоаруоы, нмйзузз з гоугзт могалмв, пмгдипрвуюцзт ноавмпугзю. 

Кйюфдвыд пймва: сулкузз гмпугаопрва, ноавмжацзрлая сулкузя, нозлузны 
ноава, вдотмвдлпрвм ноава 

 
 
Kopcha V. The law-protecting function of the state: doctrinal approaches to 

understanding 
The article is devoted to the analysis of approaches to understanding the human 

rights protection function of the state. Particular attention is paid to the disclosure of 
approaches of scholars of legal science of Ukraine. It is concluded that the human rights 
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function of the modern state can be defined as a priority function of the state, which 
consists in activities aimed at the protection and implementation of law, which is being 
developed in the institutional legal order, which is based on constitutional principles. 

The objectives of the human rights function are the implementation of constitutional 
principles, and its subject covers state activities, which are carried out through such basic 
forms as: 1) the exercise of the constituent power; 2) legislative and other normative 
activities; 3) execution of the right; 4) the administration of justice. 

State activity in relation to the implementation of the human rights protection 
function of the state, due to its specific subject matter, can be conditionally divided into 
two components: 

a) general human rights activities, issues of which take place in the function of any 
state body (parliament, president, government); 

b) specialized human rights activities, which are covered by the jurisdiction of the 
justice system and the bodies that promote justice (the so-called "law enforcement 
agencies"). In turn, specialized human rights activities are differentiated into the 
following types: 1) implementation of justice (general courts); 2) constitutional control; 
3) the activities of the prosecutor's office, police and other bodies that promote justice. 

Key words: functions of the state, human rights function, principles of law, rule of 
law 
 
 
 
  

 

 

 


