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Питання адміністративного примусу як важливого методу
публічного управління і публічного адміністрування досліджувались
багатьма вченими, зокрема В.Б. Авер’яновим, О.М. Бандуркою, Ю.П.
Битяком, В.М. Гаращуком, С.М. Гусаровим, Є.В. Додіним, Т.О.
Коломоєць, В.К. Колпаковим, В.Т. Комзюком, О.М. Музичуком, В.Я.
Настюком, Д.В. Приймаченком, В.К. Шкарупою та іншими, але попри
значну увагу науковців до даного питання проблеми адміністративного
примусу завжди будуть актуальними, в тому числі і питання
адміністративного примусу в діяльності Національної поліції, яка
уповноважена застосовувати широкий спектр цих заходів, оскільки
заходи адміністративного примусу стосуються прав, свобод та законних
інтересів  громадян і можуть значно їх обмежувати.

На сьогодні немає єдності думок науковців щодо визначення поняття
адміністративного примусу, його мети, видів, ознак тощо. Т. Коломоєць
вважає, що адміністративний примус – це особливий різновид
державно-правового примусу, тобто визначені нормами
адміністративного права способи офіційного фізичного або
психологічного впливу уповноважених державних органів, а у деяких
випадках і громадських організацій, на фізичних та юридичних осіб у
вигляді особистих, майнових, організаційних обмежень їх прав, свобод
та інтересів у випадках вчинення цими особами протиправних діянь (у
сфері відносин публічного характеру) або в умовах надзвичайних
обставин в межах окремого адміністративного провадження задля
запобігання та припинення протиправних діянь, забезпечення
провадження в справах про правопорушення, притягнення винних осіб
до відповідальності, запобігання та локалізації наслідків надзвичайних
ситуацій [1, 160]. Автори підручника «Адміністративне право»
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визначають поняття адміністративного примусу як систему засобів
психологічного або фізичного впливу на свідомість і поведінку людей з
метою досягнення чіткого виконання встановлених обов’язків, розвитку
суспільних відносин в межах закону, забезпечення правопорядку і
законності [2, 178]. На думку інших науковців, поняття
адміністративного примусу слід визначити як застосування
відповідними суб’єктами до осіб, які не перебувають в їх
підпорядкуванні, незалежно від волі і бажання останніх, передбачених
адміністративно-правовими нормами заходів впливу морального,
майнового, особистісного (фізичного) та іншого характеру з метою
охорони відповідних суспільних відносин шляхом попередження і
припинення правопорушень, а також покарання за їх вчинення [3, 414].
Ці ж науковці вказують, що адміністративний примус є складовою
більш широкого поняття – державного примусу і акцентують увагу на
тому, що його слід розглядати як одну з невід’ємних складових
здійснення державної влади, як її метод [3, 412].

На основі наведених думок науковців можна дати власне визначення
поняття адміністративного примусу як важливого методу здійснення
Національною поліцією (далі – поліція) владних повноважень – це
застосування  поліцією до осіб, які не перебувають в її підпорядкуванні,
незалежно від волі і бажання цих осіб, або й всупереч їм, передбачених
нормами адміністративного права заходів впливу морального,
майнового, особистісного (фізичного) та іншого характеру з метою
охорони та захисту суспільних відносин, забезпечення виконання
покладених на поліцію повноважень, законності і правопорядку,
попередження і припинення правопорушень, а також покарання за їх
вчинення.

Існує велике різноманіття заходів адміністративного примусу, тому
науковці класифікують їх залежно від певних критеріїв, з яких
найважливішим і всіма визнаним критерієм є мета застосування цих
заходів. Як вказують науковці, адміністративний примус застосовується
з потрійною метою і відповідно до цього заходи адміністративного
примусу поділяються на три види (групи):

- адміністративно-запобіжні заходи;
- заходи адміністративного припинення;
- заходи адміністративної відповідальності [3, 415].
Адміністративно-запобіжні заходи становлять комплекс заходів

впливу морального, фізичного, організаційного та іншого характеру, які
дають змогу виявляти і не допускати правопорушення, забезпечувати
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громадський порядок і громадську безпеку за різних надзвичайних
обставин [3, 417].

Заходи адміністративного припинення – це засноване на законі
примусове припинення діянь, які мають ознаки адміністративного
правопорушення, а в окремих випадках – і кримінально-правовий
характер, спрямоване на недопущення шкідливих наслідків
протиправної поведінки, забезпечення провадження в справах про
адміністративні правопорушення і притягнення винних до
адміністративної відповідальності, а у виняткових випадках –
кримінальної відповідальності. Заходи адміністративного припинення
науковці поділяють на дві групи – заходи загального і спеціального
призначення [3, 422].

Заходами адміністративної відповідальності є адміністративні
стягнення. Адміністративне стягнення є мірою відповідальності, мірою
покарання у вигляді певних несприятливих для правопорушника
заходів, правовим наслідком адміністративного правопорушення. Воно
застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, в дусі додержання законів, поваги до правил
співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як
самим правопорушником, так і іншими особами [4, 26].

Поліція у своїй діяльності широко використовує всі види
адміністративного примусу, в законі України «Про Національну
поліцію» (далі – Закон) цьому присвячений окремий п’ятий розділ
«Поліцейські заходи» [5]. Те, що законодавець називає «поліцейськими
заходами», з точки зору науки і за своєю суттю, є заходами
адміністративного примусу (крім заходів кримінально-процесуального
характеру). Відповідно до статті 29 Закону, поліцейський захід - це дія
або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що
обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими
відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на
поліцію повноважень. Стаття 30 Закону визначає види поліцейських
заходів, згідно якої поліція для виконання покладених на неї завдань
вживає заходів реагування на правопорушення, визначені Кодексом
України про адміністративні правопорушення та Кримінальним
процесуальним кодексом України, на підставі та в порядку, визначених
законом (ч. 1 ст. 30). Поліція для охорони прав і свобод людини,
запобігання загрозам публічній безпеці і порядку або припинення їх
порушення також застосовує в межах своєї компетенції поліцейські
превентивні заходи та заходи примусу, визначені цим Законом (ч. 2 ст.
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30). Поліція для виконання покладених на неї завдань може
застосовувати інші заходи, визначені окремими законами (ч. 3 ст. 30)
[5].

Аналізуючи положення статті 30 Закону, слід вказати на деякі
недоліки у нормативних формулюваннях законодавця, зокрема, що
стосується заходів реагування на правопорушення (ч. 1), які абсолютно
очевидно є не просто заходами реагування, а заходами державного
примусу – адміністративного або кримінально-процесуального; а в ч. 2
статті законодавець вказує на поліцейські превентивні заходи та заходи
примусу, таким чином не визнаючи поліцейські превентивні заходи
заходами державного примусу, а це є абсурдом, оскільки всі ці заходи є
адміністративним примусом, а саме адміністративно-запобіжними
заходами.

Для визначення конкретних видів адміністративного примусу, що
застосовуються поліцією у своїй діяльності, слід проаналізувати
положення Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі
– КУпАП) і самого Закону. До адміністративно-запобіжних заходів, які
застосовуються поліцією, за своїм змістом і суттю відносяться ті, які
законодавець визначає у статті 31 Закону як превентивні поліцейські
заходи, зокрема:

- перевірка документів особи;
- опитування особи;
- поверхнева перевірка і огляд;
- зупинення транспортного засобу;
- вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної

території;
- обмеження пересування особи, транспортного засобу або

фактичного володіння річчю;
- проникнення до житла чи іншого володіння особи;
- перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх

справ;
- застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають

функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки,
відеозапису;

- перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно
осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших
категорій осіб;

- поліцейське піклування [5].



85

Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція
зобов’язана повідомити особі про причини застосування до неї
превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові
акти, на підставі яких застосовуються такі заходи [5].

Що стосується заходів адміністративного припинення, які
застосовуються поліцією, то вони закріплені в КУпАП і Законі «Про
Національну поліцію». Так, заходами адміністративного припинення
загального призначення, є заходи забезпечення провадження в справах
про адміністративні правопорушення, закріплені у статті 260 глави 20
КУпАП, до яких віднесено:

- адміністративне затримання особи;
- особистий огляд і огляд речей;
- вилучення речей і документів;
- тимчасове вилучення посвідчення водія;
- тимчасове затримання транспортного засобу;
- відсторонення осіб від керування транспортними засобами,

річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції [6].

Ще два заходи забезпечення провадження в справах про
адміністративні правопорушення визначені іншими статтями інших
глав КУпАП – це доставлення порушника (ст. 259, гл. 19) і привід
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (ст. 268,
гл. 21) [6].

Ці заходи застосовуються поліцією з метою припинення
адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу;
встановлення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення;
складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі
неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо
складення протоколу є обов’язковим; забезпечення своєчасного і
правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про
адміністративні правопорушення [6].

Заходи адміністративного припинення спеціального призначення,
що застосовуються поліцією, визначені у статті 42 Закону (поліцейські
заходи примусу), до яких законодавець відносить:

- фізичний вплив (сила);
- застосування спеціальних засобів;
- застосування вогнепальної зброї [5].
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Заходи адміністративного припинення спеціального призначення є
винятковими, екстраординарними засобами адміністративного впливу,
їх спеціальний характер визначається тим, що вони спрямовані
безпосередньо на особу порушника, здатні завдати йому фізичної
шкоди і навіть позбавити його життя. Спеціальний характер зазначених
заходів визначає специфіку підстав їх застосування – це, як правило,
невідкладні випадки, коли необхідно припинити протиправні дії,
небезпечні для життя і здоров’я людей. Крім того, заходи
адміністративного припинення спеціального призначення
застосовуються тоді, коли були використані і не дали бажаних
результатів усі інші форми попереднього впливу на правопорушників.

Адміністративні стягнення, що є заходами адміністративної
відповідальності як різновиду адміністративного примусу, що
застосовуються поліцією, визначені у статті 24 КУпАП, і до них
законодавець відносить попередження, штраф і штрафні бали (хоча
штрафні бали ще на даний час з об’єктивних причин практично не
застосовуються).

Таким чином, ми розглянули заходи адміністративного примусу, які
застосовуються Національною поліцією у своїй діяльності, визначили
поняття адміністративного примусу як важливого методу здійснення
Національною поліцією владних повноважень, вказали на недоліки
нормативного закріплення в законі «Про Національну поліцію» цих
заходів саме як заходів державного примусу.

Список використаних джерел:
1. Адміністративне право України: Підручник. – Вид. 2, змін. і доп. / За заг.

ред.. Т.О. Коломоєць. К.: Істина, 2012. 528 с.
2. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В.М.

Гаращук, В.В. Богуцький та ін.: за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В.
Зуй. – 2-е вид., перероб. та допов. Х.: Право, 2013. 656 с.

3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох
томах: Том 1. Загальна частина \ Ред. Колегія: В.Б. Авер”янов (голова). К.:
Видавництво ”Юридична  думка”, 2004. 584 с.

4. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / Комзюк
А.Т., Гуменюк В.А., Джагупов Г.В. та ін. За заг. ред. А.Т. Комзюка. 3-тє вид.,
доопр. Xарків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007. 80 с.

5. Про Національну поліцію. Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. №
80731-Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19

