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АНОТАЦІЯ 

 

Лавренчук О.В. Заходи процесуального примусу в загальній системі 

адміністративних санкцій. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021.  

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню заходів 

процесуального примусу як виду адміністративних санкцій та заходів 

адміністративного примусу.  

З’ясовано, що основними проблемами, які заважають використовувати 

термін «адміністративна санкція» як на теоретичному, так і на практичному 

рівні, є: 1) відсутність комплексних наукових праць, які пропонували б 

науково обґрунтовану і внутрішньо узгоджену систему санкцій, що 

закріплюються нормами адміністративного права; 2) безвідповідальне 

використання в національному законодавстві термінології, яка продовжує 

створювати умови для безсистемного сприйняття науковцями, юристами, 

суб’єктами правозастосування та пересічними громадянами поняття 

«адміністративні санкції». Встановлено, що в наукових джерелах 

пропонуються, по-перше, різні концепції адміністративного примусу, кожна 

з яких по-своєму розкриває його зміст, по-друге, різні критерії класифікації 

заходів адміністративного примусу, по-третє, різні підходи до визначення 

ознак адміністративного примусу. 

Підкреслено, що дослідження заходів процесуального примусу мають 

у науці адміністративного права фрагментарний характер, а результати 

таких досліджень містяться в поодиноких публікаціях у періодичних 

виданнях, у навчально-методичній літературі або в науково-практичних 
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коментарях до КАС України. Разом із тим всебічного аналізу заходів 

процесуального примусу в науці адміністративного права не проводилось.  

З’ясовано, що для характеристики поняття «заходи процесуального 

примусу» в наукових працях та навчально-методичній літературі береться за 

основу їх законодавче визначення. Представлений же в наукових працях 

аналіз обмежується лише розглядом цілей заходів процесуального примусу, 

характеристикою їх видів й інколи аналізом організаційних особливостей їх 

застосування. Такі ж питання, як сутність заходів процесуального примусу, 

їхнє місце в системі адміністративних санкцій та заходів адміністративного 

примусу, відмінність від заходів процесуального забезпечення та стягнень, 

які передбачені адміністративно-деліктним законодавством, ґрунтовно не 

досліджуються в доктрині адміністративного права.  

На підставі цього доведено, що заходи процесуального примусу є 

малодослідженим правовим явищем у науці адміністративного права: а) в 

наукових джерелах не піддається аналізу та критиці їх законодавче 

визначення як «процесуальних дій»; б) не розкривається їх зв’язок з іншими 

категоріями адміністративного права (наприклад, «адміністративні санкції», 

«заходи адміністративного примусу», «заходи примусу, які застосовуються 

адміністративним судом» тощо); в) відсутня аргументація щодо логічності 

та внутрішньої узгодженості системи заходів процесуального примусу.  

З’ясовано, що в науковій літературі склалися два основні підходи до 

визначення поняття «санкції»: 1) санкція – це елемент структури норми 

адміністративного права, який розглядається у нерозривному зв’язку з 

іншими її елементами – гіпотезою та диспозицією; 2) санкція – це захід 

адміністративно-правового впливу на осіб з метою забезпечення їхньої 

правомірної поведінки. До додаткових підходів здобувач відносить 

наступні: а) санкція – це елемент структури норми адміністративного права, 

який передбачає заходи негативного впливу на осіб, що порушили норму 

права;  б) санкція – це елемент структури норми адміністративного права, 

який передбачає як заходи негативного впливу (як результат порушення 
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норми права), так і заходи заохочення (як результат дотримання вимог 

диспозиції); в) санкція – це негативні наслідки порушення адміністративно-

правової норми, які настають у результаті застосовування заходів 

державного примусу; г) санкція – це негативні наслідки порушення 

адміністративно-правової норми у вигляді юридичної відповідальності. У 

дисертації було здійснено критичний аналіз всі вище перелічених наукових 

підходів до визначення поняття «санкція».  

Констатується, що відсутність у науковій літературі комплексних 

праць, присвячених визначенню та системі адміністративних санкцій, 

завжди компенсувалась наявністю численних концепцій щодо визначення 

поняття «адміністративний примус» та стосовно системи заходів 

адміністративного примусу. У теорії адміністративного права, на думку 

здобувача, відбувся штучний поділ змістового наповнення понять 

«адміністративні санкції» та «заходи адміністративного примусу». Термін 

«адміністративні санкції» використовувався для характеристики структури 

адміністративно-правової норми та заходів адміністративної 

відповідальності, тоді як терміном «заходи адміністративного примусу» 

охоплювався весь спектр негативного впливу адміністративного права на 

суспільні відносини. У зв’язку з тим, що, по-перше, заходи 

адміністративного примусу включали у свій зміст адміністративні санкції, 

по-друге, традиційні класифікації заходів адміністративного примусу 

розпорошували адміністративні санкції по декількох класифікаційних 

групах, відпадала необхідність дослідження адміністративних санкцій як 

виду адміністративного примусу. Дослідники, як правило, зосереджували 

свою увагу на характеристиці окремих груп заходів адміністративного 

примусу (наприклад, адміністративних стягнень, заходів адміністративного 

попередження та ін.).  

На підставі аналізу думок, представлених у науковій літературі, 

запропоновано визначення адміністративних санкцій, заходів 

адміністративного примусу та заходів процесуального примусу. 
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Адміністративні санкції – це передбачені адміністративним законодавством 

негативні наслідки, які, по-перше, застосовуються за порушення вимог 

диспозиції адміністративно-правової норми, по-друге, мають 

персоніфікований характер, по-третє, у разі застосування мають дві основні 

мети – регулюють та охороняють суспільні відносини. Заходи 

адміністративного примусу – це передбачена нормами адміністративного 

права система заходів морального, матеріального та фізичного впливу на 

свідомість і поведінку особи, які, по-перше, застосовуються до осіб, що 

вчинили чи скоюють протиправне діяння, з метою припинення 

протиправного діяння, виховання порушника та притягнення його до 

відповідальності, по-друге, застосовуються до законослухняних осіб у 

випадках, передбачених національним законодавством, з метою запобігання 

протиправним діянням та можливим негативним наслідникам надзвичайних 

ситуацій, а також для забезпечення провадження по адміністративній справі. 

Заходи процесуального примусу визначаються як передбачений нормами 

адміністративного процесуального права перелік заходів адміністративного 

примусу, які застосовуються адміністративним судом до учасників судового 

процесу з метою припинення їхньої протиправної поведінки, забезпечення 

виконання ними своїх процесуальних обов’язків, а також задля покарання 

учасника судового процесу за грубе порушення процесуальних норм з 

одночасним вихованням його у дусі поваги та дотримання вимог 

адміністративного процесуального законодавства. 

Доведено, що заходи процесуального примусу характеризуються 

такими ознаками: 1) є одним із видів адміністративних санкцій та заходів 

адміністративного примусу; 2) підставою їх застосування є вчинення 

протиправного діяння, яке порушує вимоги адміністративного 

процесуального законодавства; 3) їх перелік є вичерпним, що випливає з 

положень ч. 1 ст. 145 КАС України; 4) мають персоніфікований характер, 

тобто застосовуються адміністративним судом тільки до учасників процесу, 

які безпосередньо порушили вимоги процесуального законодавства; 5) їх 
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застосовування супроводжується осудом поведінки порушника та 

обмеженням його прав, особистих благ, матеріальних чи інших правових 

інтересів; 6) застосування заходів процесуального примусу має на меті: 

а) виховання учасників судового процесу; б) превенцію подібних 

протиправних діянь у майбутньому; в) припинення протиправної поведінки 

учасника судового процесу; г) забезпечення провадження по справі; 

ґ) притягнення порушника до відповідальності.  

На підставі критичного аналізу класифікацій, представлених у 

науковій літературі, запропоновано таку класифікацію заходів 

адміністративного примусу. Залежно від цілі та підстав застосовування 

заходи адміністративного примусу поділяються на: 1) заходи запобігання; 

2) заходи припинення; 3) заходи впливу, що застосовуються до 

неповнолітніх; 4) заходи адміністративної відповідальності; 5) заходи 

забезпечення адміністративної процедури; 6) заходи забезпечення 

адміністративного судочинства. Останні регламентуються нормами 

адміністративного процесуального права, застосовуються виключно 

адміністративним судом з метою забезпечення адміністративного 

судочинства, але за підставами застосовування поділяються на дві групи: 

а) процесуально-забезпечувальні заходи, підставою застосовування яких є 

виникнення правової ситуації, що передбачена КАС України; б) заходи 

процесуального примусу, підставою застосовування яких є порушення 

учасником судового процесу вимог процесуального законодавства.   

Аргументовано думку, що заходи процесуального примусу за 

основною їх цільовою спрямованістю слід поділяти на три види: 1) заходи 

процесуального припинення, основна мета застосування яких – припинити 

протиправні дії учасника судового процесу; 2) заходи процесуального 

змушування до виконання процесуальних обов’язків, основна мета 

застосування яких – забезпечити виконання процесуальних обов’язків, 

порушення яких може негативно вплинути на обґрунтованість прийнятого 

судового рішення; 3) заходи процесуальної відповідальності, основна мета 
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застосування яких – покарати учасника судового процесу за грубе 

порушення вимог адміністративного процесуального законодавства та 

виховати його у дусі поваги і дотримання вимог національного 

законодавства.  До загальних особливостей застосовування заходів 

процесуального примусу належать такі: а) застосовуються на будь-якій 

стадії адміністративного судочинства; б) застосовуються судами першої, 

апеляційної та касаційної інстанцій; в) можуть застосовуватись у всіх 

формах адміністративного судочинства, але з дотриманням специфіки 

загального та спрощеного позовного провадження; г) процесуальною 

підставою застосування заходу примусу є ухвала адміністративного суду.  

Ключові слова: адміністративні санкції, видалення із залу судового 

засідання, заходи адміністративного примусу, заходи процесуального 

примусу, попередження, привід, тимчасове вилучення доказів для 

дослідження судом, штраф. 

 

ABSTRACT  

 

Lavrenchuk О.V. Measures of procedural coercion in the general system of 

administrative sanctions. – Qualification scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law: Specialty 12.00.07 – administrative 

law and process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to the complex research of measures of 

procedural coercion as a type of administrative sanctions and measures of 

administrative coercion.  

It has been found that the main problems that prevent the use of the term 

“administrative sanction” both at the theoretical and practical levels are: 1) the 

lack of comprehensive research that would offer a scientifically sound and 

internally consistent system of sanctions enshrined in the rules administrative law; 
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2) irresponsible use of terminology in national legislation, which continues to 

create conditions for the unsystematic perception of the concept of 

“administrative sanctions” by scientists, lawyers, law enforcement agencies and 

ordinary citizens. It is identified that scientific sources offer, firstly, different 

concepts of administrative coercion, each of which in its own way reveals its 

content, secondly, different criteria for classifying measures of administrative 

coercion, and thirdly, different approaches to determining the signs of 

administrative coercion. 

The research highlights that the studies of measures of procedural coercion 

have a fragmentary nature in terms of administrative law, and their findings are 

found in some periodicals, learning and teaching literature, or scientific practical 

commentaries on the Code of Administrative Procedure (CAP) of Ukraine. At the 

same time, the science of administrative law lacks the comprehensive analysis of 

the measures of procedural coercion. 

It has been established that to characterize the concept of “measures of 

procedural coercion”, scientific contributions and scientific learning-teaching 

literature rely on their statutory definition. Analysis proposed in scientific papers 

is limited to the consideration of objectives of the measures of procedural 

coercion, characteristics of their types and, sometimes, the analysis organizational 

features of their application. Such issues as the essence of measures of procedural 

coercion, their position in the system of administrative sanctions and measures of 

administrative coercion, difference from the measures of procedural support and 

penalties, which administrative-tort laws envisage, are poorly studied in the 

doctrine of administrative law. 

On this basis, it is proved that the measures of procedural coercion are an 

understudied legal phenomenon in the science of administrative law: a) in 

scientific sources, their legislative definition as “procedural actions” cannot be 

analyzed and criticized; b) their connection with other categories of administrative 

law is not disclosed (for example, “administrative sanctions”, “measures of 

administrative coercion”, “coercive measures applied by an administrative court”, 
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etc.); c) there is no reasoning regarding the logic and internal coherence of the 

system of measures of procedural coercion. 

The paper has found that two basic approaches to the definition of the 

concept “sanction” were developed in scientific literature: 1) sanction is an 

element of the structure of the norm of administrative law, which is considered in 

the indispensable link with its other elements – hypothesis and disposition; 

2) sanction is a measure of administrative and legal influence on persons to ensure 

their lawful behavior. The candidate for a degree attributes the following ones to 

the additional approaches: a) sanction is an element of the structure of the norm of 

administrative law, which provides for measures of negative impact on persons 

who have violated the rule of law; b) sanction is an element of the structure of the 

norm of administrative law, which provides for both measures of negative 

influence (due to the violation of the rule of law) and measures of encouragement 

(as a result of compliance with the requirements of the disposition); c) sanction is 

the negative effects of violation of administrative law, which occur as a result of 

the application of measures of state coercion; d) sanction is the negative 

consequences of violation of administrative law in the form of legal liability. The 

dissertation carries out the critical analysis of the abovementioned scientific 

approaches to the definition of “sanction”. 

It is noted that scientific literature’s lack of complex researches devoted to 

the definition and system of administrative sanction has been always balanced by 

the availability of numerous concepts on the definition of the concept 

“administrative coercion” and the system of measures of administrative coercion. 

In the author’s opinion, the theory of administrative law has experienced an 

artificial division of details of the concepts “administrative sanctions” and 

“measures of administrative coercion”. The term “administrative sanctions” was 

used to characterize the structure of the administrative-legal norm and measures 

of administrative liability, while the term “measures of administrative coercion” 

covered the complete range of a negative impact of administrative law on social 

relations. Taking into account that, first, measures of administrative coercion 
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included administrative sanctions; second, traditional classifications of the 

measures of administrative coercion dispersed administrative sanctions across 

several classification groups, there was no a need to study administrative 

sanctions as a type of administrative coercion. Scientists, as a rule, focused 

attention on the characteristics of individual groups of the measures of 

administrative coercion (e.g., administrative penalties, measures of administrative 

prevention, etc.). 

Based on the analysis of opinions presented in the scientific literature, the 

definitions of administrative sanctions, measures of administrative coercion and 

measures of procedural coercion are proposed. Administrative sanctions are 

negative consequences provided by the administrative legislation, which, firstly, 

are applied for violation of the requirements of the disposition of administrative 

law, secondly, are personalized, thirdly, when applied, they pursue two main 

goals, namely, to regulate and protect public relations. Measures of administrative 

coercion are a system of measures of moral, material and physical influence on 

the consciousness and behavior of a person provided by the norms of 

administrative law, which, first of all, are applied to persons who have committed 

or are committing an illegal act, to cease the illegal act, rehabilitation of a 

lawbreaker and bringing to responsibility, secondly, they are applied to law-

abiding persons in cases provided for by national law, in order to prevent illegal 

acts and possible negative consequences of emergencies, as well as to ensure the 

proceedings in an administrative case. Measures of procedural coercion are 

defined as the list of measures of administrative coercion provided by the norms 

of administrative procedural law, which are applied by the administrative court to 

participants in court proceedings in order to stop their illegal behavior, in order to 

ensure their performance of their procedural duties. They are also used to punish a 

trial participant for flagrant violation of procedural rules with simultaneous 

education in respect and observance of the requirements of administrative 

procedural legislation. 
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It is proved that measures of procedural coercion are characterized by the 

following features: 1) they are one of the kinds of administrative sanctions and 

measures of administrative coercion; 2) commitment of an illegal act that violates 

the requirements of administrative procedural law is a ground for their 

application; 3) their list is exhaustive, which follows from the provisions of para. 

1, Art. 145 of the CAP of Ukraine; 4) they are personified, namely, applied by an 

administrative court to the parties to a trial who violated the requirements of 

procedural laws; 5) their application is accompanied by condemnation of the 

violator’s behavior and restriction of his rights, personal benefits, material or 

other legal interests; 6) the application of measures of procedural coercion is 

aimed at: a) educating participants in the trial; b) preventing similar illegal acts in 

the future; c) terminating illegal behavior of a participant in the trial; d) ensuring 

the proceedings in the case; e) bringing the violator to justice. 

Based on the critical analysis of classifications available in scientific 

literature, the author puts forward the following classification of measures of 

administrative coercion. Depending on the purpose and grounds for application, 

measures of administrative coercion are divided into: 1) preventive measures; 

2) termination measures; 3) measures of influence applied to minors; 4) measures 

of administrative responsibility; 5) measures for ensuring the administrative 

procedure; 6) measures for ensuring administrative proceedings. The latter ones, 

which are regulated by the norms of administrative procedural, are used only by 

an administrative court to maintain administrative proceedings. In terms of 

application grounds, they are divided into two groups: a) procedural and 

precautionary measures, the basis for the application of which is the emergence of 

a legal situation provided by the CAP of Ukraine; b) measures of procedural 

coercion, the basis for the application of which is a violation by a party to the 

proceedings of the requirements of procedural law. 

It is substantiated the opinion that measures of procedural coercion should 

be divided into three types following their goal: 1) measures of procedural 

termination, the main purpose of which is to stop illegal actions of a participant in 
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a court proceeding; 2) measures of procedural coercion to perform procedural 

duties, the main purpose of which is to ensure the performance of procedural 

duties, violation of which may adversely affect the validity of the court decision; 

3) measures of procedural responsibility, the main purpose of which is to punish a 

participant in a court proceeding for a major breach of the requirements of 

administrative procedural law and educate him to respect and observe the 

requirements of national law. The general features of the application of measures 

of procedural coercion include the following: a) they are applied at any stage of 

administrative proceedings; b) they are applied by courts of first, appellate and 

cassation instances; c) they can be used in all forms of administrative 

proceedings, but in compliance with the specifics of general and simplified 

litigation; d) the procedural basis for the application of a coercive measure is a 

decision of an administrative court. 

Key words: administrative sanctions, compulsory attendance, fine, 

measures of administrative coercion, measures of procedural coercion, removal 

from the courtroom, temporary seizure of evidence for examination by the court, 

warning. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Основним завданням, яке сьогодні стоїть перед 

адміністративним судочинством, є справедливе, неупереджене та своєчасне 

вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою 

ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних 

повноважень. 

Вирішити поставлене завдання допомагають адміністративні санкції 

та заходи адміністративного примусу, які в межах адміністративного 

процесу вповноважений застосовувати суд. Визначення змісту, системи, 

підстав і порядку застосовування цих правових санкцій та заходів примусу є 

однією з умов розбудови ефективної судової влади в Україні та важливою 

умовою реалізації адміністративного правосуддя в нашій державі.  

Важливе місце серед адміністративних санкцій та заходів 

адміністративного примусу, які вповноважений застосовувати 

адміністративний суд, займають заходи процесуального примусу. Разом із 

тим існують чинники, які перешкоджають розумінню цього правового 

явища в доктрині адміністративного права та визначенню його місця в 

загальній системі адміністративних санкцій.  

По-перше, терміни «санкція» та «адміністративна санкція» доволі 

часто замінювалися в наукових джерелах і джерелах законодавства іншими 

спорідненими категоріями (наприклад, «заходи адміністративного 

примусу», «заходи адміністративної відповідальності», «адміністративні 

стягнення» й ін.), які частково давали уявлення про передбачені нормами 

адміністративного права негативні наслідки, що настають за порушення 

вимог національного законодавства, але розмивали зміст категорії «санкція» 

[114, с. 133-140]. Тому в науковій літературі можна знайти безліч наукових 

концепцій та авторських підходів до визначення і класифікації заходів 
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адміністративного примусу і лише поодинокі праці, які присвячені 

безпосередньо змісту, видам та визначенню адміністративних санкцій.  

По-друге, представлені в науковій літературі концепції 

адміністративного примусу та класифікації заходів адміністративного 

примусу не враховують специфіку заходів процесуального примусу.  

По-третє, розвиток адміністративного процесуального законодавства в 

частині визначення видів, підстав та порядку застосовування заходів 

процесуального примусу відбувається без належного наукового 

обґрунтування.  

Дослідження заходів процесуального примусу, з одного боку, 

допомагає вирішити теоретичні проблеми, які накопичилися в теорії 

адміністративного права, а з іншого – сприяє вирішенню проблем у 

правотворчій та правозастосовній сферах.  

Фундаментальною та основоположною базою дослідження вказаної 

проблематики є праці вітчизняних і зарубіжних учених-юристів, які 

стосуються загальних питань визначення змісту та структури 

адміністративних санкцій, заходів адміністративного примусу і заходів 

процесуального примусу. До відомих науковців, які ґрунтовно займалися 

даною проблематикою, належать: О. Бандурка, Д. Бахрах, В. Бевзенко, 

Ю. Битяк, Т. Гуржій, Е. Демський, М. Джафарова, В. Зуй, Т. Коломоєць, 

В. Колпаков, О. Кузьменко, В. Матвійчук, Р. Мельник, О. Миколенко, Р. 

Миронюк, Н. Мороз, Н. Писаренко, В. Продаєвич, В. Тильчик, О. Тильчик, 

М. Тищенко, І. Хар та ін.  

Разом із тим у юридичній літературі відсутні комплексні праці, які 

присвячені визначенню заходів процесуального примусу в загальній системі 

адміністративних санкцій. Наявні ж напрацювання представників 

адміністративного права є, по-перше, суперечливими за змістом, по-друге, 

фрагментарно висвітлюють окреслену проблематику. Це й зумовлює 

актуальність проведення комплексного дослідження заходів процесуального 
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примусу як категорії адміністративного права та ефективного засобу 

охорони суспільних відносин в Україні.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету на 2015-2019 рр., комплексних 

наукових проєктів «Основні напрямки удосконалення законодавства 

України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 

0115U00710) та «Дослідження основних напрямків реформування 

законодавства України в контексті глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0111U008532). Тема дисертації відповідає Основним 

науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014-

2018 рр., затвердженим постановою Президії НАН України від 20 грудня 

2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективним напрямам кандидатських і 

докторських дисертацій з юридичних спеціальностей, затвердженим 

рішенням Президії НАПрН України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11.  

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – на підставі аналізу 

наявних наукових та нормативних джерел з’ясувати зміст поняття «заходи 

процесуального примусу», визначити його місце в системі адміністративних 

санкцій, окреслити коло теоретичних та практичних проблем, які існують у 

зазначених сферах, та сформулювати пропозиції з удосконалення теорії 

адміністративного права і положень адміністративного процесуального 

законодавства. 

Досягненню поставленої мети слугує вирішення таких основних 

задач:  

– охарактеризувати наукові підходи до визначення поняття «санкції» 

в доктрині адміністративного права; 

– розкрити критерії класифікації та види санкцій в 

адміністративному праві; 

– окреслити коло проблем, які заважають розглядати заходи 
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процесуального примусу як елемент системи адміністративних санкцій;  

– визначити особливості розвитку наукової думки про 

адміністративний примус у доктрині адміністративного права; 

– охарактеризувати вплив концепцій адміністративного примусу на 

формування наукової думки про заходи процесуального примусу як елемент 

системи заходів адміністративного примусу;  

– визначити рівень наукових досліджень заходів процесуального 

примусу в доктрині адміністративного права; 

– надати авторське визначення заходів процесуального примусу та їх 

порівняльну характеристику з іншими спорідненими поняттями; 

– визначити місце заходів процесуального примусу у системі 

адміністративних санкцій та заходів адміністративного примусу;  

– з’ясувати види заходів процесуального примусу та розкрити 

особливості їх застосування.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері 

застосовування адміністративних санкцій.  

Предметом дослідження є заходи процесуального примусу в 

загальній системі адміністративних санкцій.  

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стала 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичний, формально-юридичний, історичний, логіко-семантичний, 

системний аналіз тощо), так і спеціальних (документального аналізу, 

порівняльно-правовий тощо). Діалектичний метод використано в процесі 

розгляду розвитку наукової думки щодо санкцій у доктрині 

адміністративного права, заходів адміністративного примусу та заходів 

процесуального примусу (розділи 1, 2, 3). Формально-юридичний метод 

застосовано під час аналізу норм законодавства, які закріплюють систему 

адміністративних санкцій, заходів адміністративного примусу та заходів 

процесуального примусу (підрозділи 1.2, 2.2, 3.3, 3.4). За допомогою 

історичного методу охарактеризовано розвиток наукової думки стосовно 
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змісту і класифікації заходів адміністративного примусу (підрозділи 2.1, 

2.2). Логіко-семантичний метод використано для дослідження дефініцій 

адміністративного права, які в сукупності допомагають розкрити сутність 

заходів процесуального примусу, зокрема таких, як: «санкція, передбачена 

нормами адміністративного права», «адміністративна санкція», «заходи 

адміністративного примусу» й ін. (підрозділи 1.1, 2.2, 3.2). Метод 

системного аналізу дав змогу виявити зв’язки між заходами процесуального 

примусу й іншими елементами системи адміністративних санкцій та заходів 

адміністративного примусу (підрозділи 1.3, 2.2, 3.3). Порівняльно-правовий 

метод застосовано в процесі дослідження норм національного законодавства 

і положень правової доктрини (підрозділи 3.2, 3.4). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України та міжнародні нормативно-правові акти, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності суб’єктів владних повноважень та адміністративних судів, 

політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали 

тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній правовій науці цілісним 

комплексним дослідженням заходів процесуального примусу, які закріплені 

в положеннях КАС України. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано низку наукових положень і висновків, які виносяться на 

захист, зокрема: 

уперше: 

– визначено коло проблем теоретичного і практичного характеру, 

які пояснюють низький ступінь досліджень заходів процесуального примусу 

в доктрині адміністративного права та невизначеність їх місця в загальній 

системі адміністративних санкцій і заходів адміністративного примусу, що 

дозволило визначитись, по-перше, з пріоритетними напрямами дослідження: 
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1) заходи процесуального примусу як категорія адміністративного права, 2) 

місце заходів процесуального примусу в системі адміністративних санкцій 

та заходів адміністративного), по-друге, зі структурою дисертації, яка через 

аналіз адміністративних санкцій та заходів адміністративного примусу 

розкриває правовому природу, зміст та значення заходів процесуального 

примусу; 

– заходи процесуального примусу визначаються як передбачений 

нормами адміністративного процесуального права перелік заходів 

адміністративного примусу, які застосовуються адміністративним судом до 

учасників судового процесу з метою припинення їхньої протиправної 

поведінки, забезпечення виконання ними своїх процесуальних обов’язків, а 

також задля покарання учасника судового процесу за грубе порушення 

процесуальних норм з одночасним вихованням його у дусі поваги та 

дотримання вимог адміністративного процесуального законодавства; 

– визначено перелік ознак заходів процесуального примусу, що 

дозволило, з одного боку, відстежити їхню змістову спорідненість з 

адміністративними санкціями і заходами адміністративного примусу, а з 

іншого – виділити специфічні ознаки, які дозволяють характеризувати їх як 

особливий вид адміністративних санкцій та заходів адміністративного 

примусу; 

– запропоновано класифікацію адміністративних санкцій та 

заходів примусу, в яких враховано факт існування заходів процесуального 

примусу, що дало змогу збагатити уявлення про систему адміністративних 

санкцій, а також піддати критичному аналізу архаїчні уявлення про систему 

заходів адміністративного примусу, які втратили своє науково-

методологічне значення в доктрині адміністративного права;  

– з’ясовано критерії класифікації заходів процесуального примусу, 

які дозволяють розкрити їх неоднорідність та багатоцільову спрямованість, 

що розкриває перспективи подальшого розвитку в межах науки 

адміністративного права «концепції процесуальної відповідальності», а 
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також більш предметного дослідження заходів процесуального припинення, 

заходів процесуального змушування до виконання процесуальних обов’язків 

та заходів процесуальної відповідальності;  

удосконалено: 

– положення про визначення змісту заходів процесуального 

примусу та цілей їх застосовування, що дало змогу сформулювати низку 

пропозицій стосовно вдосконалення норм ч. 1 ст. 144 КАС України;  

– наукові положення щодо видів заходів процесуального примусу, 

що дозволило надати пропозиції з удосконалення положень ч. 1 ст. 145 КАС 

України; 

дістали подальшого розвитку: 

– наукові положення стосовно визначення санкцій, які передбачені 

нормами адміністративного права, що дало змогу розкрити зміст 

адміністративних санкцій як елемента структури адміністративно-правової 

норми та як засобу адміністративно-правової охорони суспільних відносин;  

– підходи до визначення заходів адміністративного примусу, що 

дозволило встановити їх зв’язок із заходами процесуального примусу та 

розкрити коло суттєвих проблем у положеннях доктрини адміністративного 

права, які розкривають зміст та класифікацію заходів адміністративного 

примусу;  

– наукові положення про заходи примусу, які передбачені 

положеннями КАС України і застосовуються адміністративними судами в 

межах адміністративного судочинства, що дало змогу відокремити від 

заходів процесуального примусу всі інші заходи забезпечення 

адміністративного судочинства.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в роботі положення, висновки та рекомендації сприяють 

подальшому розвитку теорії адміністративного права і процесу, а також 

підвищенню ефективності діяльності органів, які вповноважені 

застосовувати в Україні адміністративні санкції, заходи адміністративного 
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примусу та заходи процесуального примусу. Основні положення та 

результати дослідження можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – у процесі розроблення теоретичних і 

прикладних проблем адміністративного права, а також спеціальних 

положень адміністративного процесуального права; 

– нормотворчій діяльності – у процесі вдосконалення 

адміністративного законодавства, яке передбачає адміністративні санкції, 

заходи адміністративного примусу та заходи процесуального примусу;  

–  правозастосовній діяльності – для покращення діяльності 

владних суб’єктів, які вповноважені застосовувати адміністративні санкції, 

заходи адміністративного примусу та заходи процесуального примусу;  

– навчальному процесі – під час підготовки підручників та 

навчальних посібників із дисциплін «Адміністративне право», 

«Адміністративний процес» і «Адміністративне судочинство».  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, що відображає результати проведеного дослідження. 

Сформульовані теоретичні положення, висновки та пропозиції були 

одержані дисертантом у результаті аналізу й безпосереднього використання 

в роботі науково-інформаційних, нормативно-правових джерел і матеріалів 

судової практики. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

висновки дисертаційної роботи були оприлюднені на 3 наукових 

конференціях, а саме: «Право як ефективний суспільний регулятор» (м. 

Львів, 2020 р.); «Правова система України: сучасні тенденції та фактори 

розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.); «Юридична наука України: історія, 

сучасність, майбутнє» (м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

5 наукових статтях, із них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків і списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 211 сторінок, у 

т. ч. основного тексту – 176 сторінок. Список використаних джерел налічує 

169 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. 

САНКЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОХОРОНИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

1.1 Наукові підходи до визначення поняття «санкція» в 

адміністративному праві 

 

В цьому підрозділі роботи хочемо зосередити увагу на визначенні 

основних напрямів досліджень поняття «санкції» як загалом в юридичній 

науці [82; 86; 119], так і безпосередньо в науці адміністративного права 

[114].  

Одразу ж зазначимо, що наукових джерел, в яких цілеспрямовано 

проводиться порівняльна характеристика таких понять як «адміністративна 

санкція», «заходи адміністративного примусу» та «процесуальні заходи 

примусу», вкрай мало. Тому досліджуючи особливості визначення в 

юридичній науці понять «санкції» та «правові санкції» нам доведеться 

звертатись до праць представників теорії держави та права, а також інших 

галузевих юридичних наук.  

В наступних підрозділах роботи ми будемо приводити приклади із 

навчально-методичної літератури з адміністративного права, в якій поняття 

«санкції» буде вживатись всього один раз при розкритті структури норми 

адміністративного права. Подібна ситуація з поняттями «санкція» і 

«адміністративна санкція» склалась і в науковій літературі: а) її іноді 

загадують як елемент структури норми адміністративного права; б) 

наголошується на тому, що санкція є видом заходу адміністративного 

примусу, при цьому, відсутні пояснення і аргументи такої позиції; в) 

звертається увага на те, що не можна ототожнювати адміністративні санкції 

та заходи адміністративного примусу, але далі вся аргументація зводиться 

до аналізу адміністративного примусу та його заходів.  
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В науковій літературі, яка присвячена проблематиці 

адміністративного права, мало узагальнюючих міркувань, які б всебічно 

досліджували санкцію як адміністративно-правової явище.      

 Наприклад, частково в своїй дисертації торкається проблеми 

визначення адміністративних санкцій Т.М. Філоненко. При цьому, автор, на 

нашу думку, приходить до суперечливих висновків. Наприклад, вчений 

стверджує, що однією з ознак державного примусу є те, що він 

«застосовується на забезпечення виконання норм права і на підставі норм 

права, зокрема, передбачених у них санкцій» [159, с. 73]. По-перше, санкція 

не розглядається вченим як самостійне правове явище, яке забезпечує та 

охороняє суспільні відносини (санкція, на його думку, є лише структурним 

елементом норми права), по-друге, такий підхід до визначення санкції 

дозволяє розглядати санкцію у двох аспектах – а) як поняття, яке за змістом 

збігається з поняттям «заходи державного примусу», які можуть 

застосовуватись виключно на підставі санкції норми права; б) як поняття, 

яке охоплює своїм змістом заходи адміністративного примусу та інші 

негативні наслідки невиконання норми права. Жоден із двох 

запропонованих висновків (що логічно витікають із ознак державного 

примусу, запропонованих Т.М. Філоненко), не відповідає реальному стану 

речей. Наприклад, факт існування заходів адміністративного попередження 

доводить, що санкція та захід примусу не завжди співпадають за змістом. Не 

можна також розглядати заходи адміністративного примусу як підвид 

адміністративних санкцій, скоріш навпаки, серед усього загалу заходів 

адміністративного примусу можна виділити певну групу адміністративних 

санкцій.      

Н.Я. Борсук акцентує увагу на тому, що не слід плутати 

адміністративний примус з адміністративно-правовими санкціями. На її 

думку, зазначені поняття співвідносяться як ціле та частина – 

адміністративно-правові санкції входять до складу адміністративно-
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правового примусу [23, с. 22]. Нажаль аргументація цієї думки в 

комплексному дослідженні Н.Я. Борсук відсутнє.  

Окремі науковці необґрунтовано звужують вживання поняття 

«санкція», використовуючи його виключно по відношенню до 

адміністративних стягнень. Наприклад, І.І. Веремеєнко пропонує 

класифікувати заходи адміністративного примусу на три групи: а)  

адміністративно-процесуальні заходи, адміністративно-правові санкції 

(стягнення) та адміністративно-попереджувальних заходи» [27, с. 68]. Така 

класифікація не тільки не розкриває співвідношення понять 

«адміністративна санкція», «заходи адміністративного примусу» і 

«адміністративні стягнення», а й ще більше заплутує у співвідношенні 

змісту цих понять.    

Більш розгорнуту логічну конструкцію щодо розуміння та визначення 

поняття «адміністративна санкція» висловлює в своїх працях В.О. 

Продаєвич. Зокрема вчений пропонує наступні висновки. 

1. Адміністративна санкція складова частина адміністративно-

правового примусу, а адміністративно-правовий примус складова частина 

(різновид) правового примусу [133, с. 35]. Цей висновок В.О. Продаєвича є 

проміжним, адже пізніше він пропонує та обґрунтовує більш розгорнуту 

авторську концепцію класифікації заходів примусу, які передбачені 

нормами адміністративного права. Разом з тим, цей проміжний висновок 

чітко показує, що автор, по-перше, не ототожнює заходи адміністративного 

примусу та адміністративні санкції, по-друге, вважає, що заходи 

адміністративного примусу лише частково складаються із адміністративних 

санкцій.  

2. Дискутуючи із Д.М. Бахрахом, який наголошує на тому, що заходи 

адміністративного примусу завжди мають персоніфікований характер, В.О. 

Продаєвич наголошує на тому, що негативні наслідки, які настають за 

невиконання вимог національного законодавства, можуть, в одних випадках, 

мати, а, в інших, не мати персоніфікованого характеру. Знову ж таки, автор 
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пропонує проміжний висновок про те, що заходи адміністративного 

примусу можуть і не мати персоніфікованого характеру [133, с. 35]. З цим 

висновком повністю погоджуємось, але не будемо детально зупинятись на 

його характеристиці, адже ця ознака адміністративного примусу 

неодноразово буде обґрунтовуватись нами в розділі 2 та підрозділі 3.2 

дисертаційного дослідження.   

3. Обґрунтовує необхідність виділення в системі санкцій, 

передбачених адміністративним законодавством, три види санкцій – 

адміністративні, матеріальні і дисциплінарні [133, с. 43]. На підставі цього 

вчений пропонує розрізняти два поняття – «адміністративні санкції» та 

«санкції, які передбачені нормами адміністративного права». З цим 

твердженням повністю погоджуємось. Тенденції розвитку теорії 

адміністративного права та існуючі положення адміністративного 

законодавства підштовхують науковців до цього логічного висновку.     

4. У сфері процесуальних галузей права, стверджує В.О. Продаєвич, 

негативні наслідки порушення диспозиції норми не завжди пов’язані з 

конкретною особою-порушником. Такі санкції, на його думку, 

проявляються у негативних наслідках загалом для тої чи іншої правової 

процедури (наприклад, повернення матеріалів адміністративної справи на 

дорозслідування) [133, с. 44-45]. Обґрунтовує свій висновок В.О. Продаєвич 

тим, що у визначеннях санкцій, що представлені в науковій літературі, не 

конкретизується суб’єкт, до якого слід застосовувати негативні наслідки, а 

лише наголошується на тому, що санкція це негативний наслідок 

невиконання диспозиції. Далі вчений розмірковує наступним чином: «У 

визначенні санкції не робиться акцент на взаємозв’язок між негативними 

наслідками і особою-порушником диспозиції. … Вважаємо, що санкція це 

негативні наслідки, які настають у зв’язку з порушенням диспозиції норми, і 

їх не завжди пов’язують безпосередньо з особою, яка порушила норму» 

[133, с. 45]. Цікаво, що в юридичній літературі є визначення, які 

підтверджують висновки В.О. Продаєвича стосовно адміністративної 
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санкції. Наприклад, О.Б. Муравін визначає санкцію як негативний наслідок 

невиконання приписів кримінально-процесуальної норми та в якості 

прикладу наводить таку санкцію як повернення справи на додаткове 

розслідування [101, с. 43].  

Ці думки В.О. Продаєвича є цікавими та, на нашу думку, потребують 

ретельної уваги з боку науковців. Аргументацію вченого вважаємо 

достатньою для визнання її науково-обґрунтованою. Разом з тим, хочемо 

висловити стосовно цього свої думки. Дія норми права пов’язана не тільки з 

санкцією. Важливу роль у функціонуванні норм права відіграє гіпотеза, яка 

є синтезом життєвих обставин, з якими закон пов’язує початок дії норми 

права. Повернення справи на дорозслідування, на яку весь час посилається 

В.О. Продаєвич, дійсно була передбачена радянським та пострадянським 

кримінальним процесуальним законодавством та іноді застосовувалась на 

практиці (всупереч вимога КУпАП) в межах провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Разом з тим, вважаємо, що підставою 

повернення справи на дорозслідування було не порушення норм 

процесуального права, а виникнення юридичного факту, який запускав у 

дію іншу процесуальну норму щодо дотримання повноти матеріалів справи. 

Тому повернення справи на дорозслідування розглядаємо не як санкцію, яка 

наступає за порушення норм процесуального законодавства, а як наслідок 

виникнення юридичного факту, що запустив у дії іншу процесуальну норму. 

Зрозуміло, що запропоновані нами думки, теж небеззаперечні, але будучи 

прибічниками думки, що санкція завжди має персоніфікований характер, не 

можемо погодитись з В.О. Продаєвичем в тому, що санкції можуть 

застосовуватись не тільки до конкретних осіб, а й до певних правових подій 

та процесів.                           

5. Повністю підтримуємо позицію В.О. Продаєвича, який наголошує 

на тому, що в юридичній літературі чіткого розмежування між 

адміністративними санкціями в сфері матеріального і процесуального права 

не існує, що негативно позначається на розвитку вчення про процесуальні 
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санкції та на систематизації адміністративного процесуального 

законодавства [133, с. 46]. Більш того, в наступних положеннях дисертації 

буде доводитись думка, що класифікація норм адміністративного права на 

матеріальні і процесуальні вже застаріла і не відповідає сучасному рівню 

розвитку національного законодавства. Є нагальна необхідність 

розмежування матеріальних, процедурних і процесуальних норм 

адміністративного права.   

6. В.О. Продаєвич наголошує на тому, що поняття «адміністративно-

правовий примус», «примус, передбачений нормами адміністративного 

права», «адміністративна санкція» та «заходи адміністративної 

відповідальності» є спорідненими між собою поняттями, які, в той же час, 

наповнені своїм особистим змістом [133, с. 43], а також пропонує критерії, 

за якими ці поняття слід між собою розрізняти: 

- адміністративні санкції встановлюються адміністративним 

законодавством; 

- застосування адміністративних санкцій пов’язане з порушенням 

норм права (протиправним діянням); 

- адміністративна санкція застосовується не тільки по відношенню до 

конкретною особи, вона може проявлятися і в інших негативних наслідках 

[133, с. 47-49]. 

З першими двома ознаками адміністративної санкції повністю 

погоджуємось. Вони будуть використані і нами при визначенні поняття 

«адміністративні санкції», яке більш ґрунтовано буде обґрунтовуватись в 

межах підрозділу 3.2 роботи. Третя ж є ознака є дискусійною та суперечить 

більшості уявлень, представлених в юридичній літературі, щодо правової 

санкції.    

На підставі проведеного аналізу ознак адміністративних санкцій В.О. 

Продаєвич пропонує наступне визначення адміністративної санкції: 

«Адміністративна санкція – це передбачені адміністративним 

законодавством негативні наслідки, що настають у зв’язку з порушенням 
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вимог чинного законодавства» [133, с. 47]. Отже стає зрозумілим, чому 

вчений, по-перше, не конкретизує у своєму визначенні ні суб’єктів, які 

вправі накладати такі санкції, ні осіб, до яких такі санкції можуть 

застосовуватись, по-друге, обмежився лише констатацією факту, що 

адміністративні санкції застосовуються за вчинені протиправні діяння та 

передбачені нормами адміністративного законодавства.  

Окремі аспекти співвідношення санкції та юридичної відповідальності 

розкриває у своїй монографії Д.А. Липинський [132]. Слід зазначити, що 

комплексне дослідження вченого спрямоване не на розкриття правової 

санкції та її місце в категоріальному апараті юридичної науки, а на аналіз 

різноманітних концепцій юридичної відповідальності з одночасною 

характеристикою санкції як категорії, яка лежить в основі розподілу однієї 

концепції юридичної відповідальності від іншої. Зокрема, Д.А. Липинський 

ділить концепцію ретроспективної юридичної відповідальності на декілька 

самостійних наукових підходів. Аналізуючи науковий підхід, що визначає 

юридичну відповідальність як санкцію, вчений зазначає: «Санкція та 

юридична відповідальність – близькі поняття, але не кожна санкція є 

юридичною відповідальністю, і не завжди юридична відповідальність 

зводиться до реалізації санкції. Наприклад, можлива юридична 

відповідальність без призначення покарання, яка зводиться лише до 

владного осуду правопорушника» [132, с. 44]. З першою частиною думок 

вченого погоджуємось, адже дійсно санкції різноманітні і застосовуються не 

тільки з приводу вчинення правопорушення для притягнення винної особи 

до юридичної відповідальності, а й з приводу припинення протиправної 

поведінки особи, наприклад, така санкція як відсторонення водія від 

управління транспортним засобом. Цей захід не є адміністративним 

стягненням, але відповідає всім ознакам, що характеризують 

адміністративну санкцію. З другою частиною думок вченого принципово не 

можемо погодитись. Юридична відповідальність завжди пов’язана із 

застосовуванням санкції. Приклад же із «владним осудом правопорушника» 
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взагалі вважаємо таким, що показує повне нерозуміння Д.А. Липинським 

поняття «адміністративне стягнення». Наприклад, попередження є 

адміністративним стягненням, яке полягає у осудженні поведінки 

правопорушника з боку держави (ст. 26 КУпАП). Сам факт офіційного 

осудження є свідченням того, що держава відреагувала на протиправне 

діяння особи у вигляді накладення на нього адміністративної санкції. Не 

може існувати юридичної відповідальності без факту накладення на 

правопорушника санкції, що передбачена в законодавстві.     

Характеризуючи концепцію «юридична відповідальність як санкція» 

Д.А. Липинський зазначає: «Юридична відповідальність не зводиться до 

покарання чи реалізації санкції, а от покарання чи реалізація санкції завжди 

ґрунтуються на відповідальності і не можуть існувати без неї. Таким чином, 

юридична відповідальність ширша, ніж поняття «покарання» і «реалізація 

санкції» [132, с. 44]. Такий підхід не підтримуємо з наступних причин: 

1) О.Є. Лейст, як представник концепції «юридична відповідальність 

як санкція» [83, с. 102-103], і Д.А. Липинський вважають, що юридична 

відповідальність ширша за змістом від накладення покарання чи 

застосування санкції, адже включає до свого змісту також кваліфікацію 

протиправного діяння, застосування заходів процесуального примусу, тощо. 

Правовий інститут «адміністративна відповідальність» чи, як його сьогодні 

називають – «адміністративно-деліктне право», дійсно включає до свого 

змісту багато інших питань окрім самого факту застосування покарання чи 

санкції (наприклад, деліктоздатність особи, кваліфікацію протиправного 

діяння, процедуру доказування, процедуру оформлення результатів 

адміністративного розслідування та розгляду справи, тощо) [47, c. 207-215]. 

Але не можна плутати правовий інститут адміністративної відповідальності 

з адміністративною відповідальністю як реакцією держави на порушення 

вимог законодавства. Тому інститут адміністративної відповідальності 

дійсно не зводиться виключно до характеристики адміністративних 

стягнень, що застосовуються до правопорушника. Це поняття набагато 
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ширше за своїм змістом. Разом з тим, адміністративна відповідальність, як 

негативна реакція на протиправні діяння особи, може бути виражена 

виключно у вигляді накладення адміністративних санкцій; 

2) реалізація санкції не завжди ґрунтується на юридичній 

відповідальності, а також санкція може існувати без юридичної 

відповідальності. Все залежить від того, що розуміти під поняттям 

«юридична відповідальність». Наприклад, ст. 261 КУпАП передбачає 

можливість застосування до осіб такої санкції як адміністративне 

затримання. Ця санкція застосовується для забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. Якщо адміністративну 

відповідальність розглядати як правовий інститут, який акумулює в собі 

матеріальні і процесуальні норми, то дійсно адміністративне затримання має 

відношення до адміністративної відповідальності як явища правової 

дійсності. Якщо ж обмежити трактування поняття «адміністративна 

відповідальність» виключно формами реакції держави на протиправне 

діяння, то адміністративне затримання ніякого відношення немає ні до 

адміністративних стягнень, ні до інших мір адміністративної 

відповідальності.     

Більш розгорнуту концепцію правових санкцій пропонує у своїх 

працях представник теорії держави та права В.Ю. Орєхов. Вчений зазначає, 

що поняття «правова санкція» розглядається в юридичній літературі в трьох 

аспектах: а) санкція це структурний елемент норми права; б) санкція це 

заходи впливу на особу, якій адресовані приписи диспозиції норми права; в) 

санкція це згода компетентного державного органу на вчинення певних 

процесуальних дій [110, с. 14].     

Перший аспект визначення правової санкції потребує уточнення, адже 

констатація факту, що санкція є елементом норми права, сама по собі 

ніякого наукового значення не має. Тим паче, в межах нашого 

дисертаційного дослідження санкція як елемент норми адміністративного 

права позбавлена методологічного значення.  Наприклад, автори підручнику 
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«Теорія держави і права. Академічний курс» за загальною редакцією О.В. 

Зайчука саме в такому значенні і визначають санкцію. На їх думку, санкція є 

складової частиною структури норми права, яка:  а) забезпечує реалізацію 

диспозиції; б) визначає негативне ставлення суспільства до 

правопорушення; в) забезпечує покарання винних у порушенні чи 

невиконанні норм; г) забезпечує поновлення порушених прав; ґ) має 

доповнюючий характер, оскільки не застосовується при нормальному 

функціонуванні права 154, с. 373.  

Другий аспект визначення правової санкції безпосередньо стосується 

предмету дисертаційного дослідження. Реакція держави на дотримання чи 

недотримання особою вимог диспозиції норми права може бути різною, а 

тому важливо конкретизувати вплив держави на особу, якій адресовані 

приписи диспозиції норми права. Наприклад, В.Ю. Орєхов стосовно цього 

зазначає: «Можна стверджувати, що власне санкція не є мірою захисту, 

однак засіб захисту є невід’ємним елементом самої природи і призначення 

санкції. При цьому санкція, закріплюючи правові наслідки недотримання 

приписів правових норм, виступає засобом захисту й охорони суб’єктивних 

прав людини і громадянина» [110, с. 102]. В даному випадку В.Ю. Орєхов 

акцентує увагу безпосередньо на санкціях, які застосовуються для 

забезпечення адміністративної процедури, провадження у справах про 

адміністративні правопорушення чи адміністративного судочинства. 

Більшість із них за своєю суттю не є мірами захисту суспільних відносин, 

разом з тим, вони виступають ефективними засобами захисту і охорони 

суб’єктивних прав осіб. Запропонований В.Ю. Орєховим висновок не 

стосується таких класичних санкцій як адміністративні стягнення, адже 

будь-яке адміністративне стягнення (штраф, виправні роботи, арешт і ін.) 

одночасно є мірами захисту суспільних відносин та засобами захисту і 

охорони суб’єктивних прав осіб.  
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Отже в межах першого і другого аспектів визначення правової санкції, 

що запропонував В.Ю. Орєхов, може існувати багато специфічних підходів, 

які суттєво змінюють уявлення про зміст поняття «санкція».    

Третій аспект вживання терміну «санкція» був розповсюдженим у 

науковій літературі та національному законодавстві в 90-х роках минулого 

століття та на початку ХХІ ст., адже законодавство України часто вживало 

термін «санкція» для характеристики особливого дозволу на здійснення 

окремих процесуальних дій, наприклад, в межах кримінального процесу. 

Сьогодні в положеннях національного законодавства відсутні будь-які 

підстави для подальшого вживання в теорії права і на практиці терміну 

«санкція» для характеристики офіційного дозволу компетентного суб’єкта 

на здійснення процесуальних дій.  

В.Ю. Орєхов вважає, що вказані ним перший та другий аспекти 

визначення правової санкції, хоча і мають певну самостійність, тісно 

взаємопов’язані між собою. Тому, на думку вченого, по-перше, необхідно 

досліджувати проблему правових санкцій одночасно у двох перших 

аспектах, по-друге, недоцільно надавати пріоритет у дослідженнях якомусь 

одному аспекту, по-третє, не розглядати один аспект, ігноруючи інший [110, 

с. 15].  

З цими думками В.Ю. Орєхова не можемо погодитись у повній мірі. 

Використання того чи іншого аспекту визначення правової санкції у 

науковій праці залежить від предмету дослідження. Якщо предметом 

дослідження є санкції в праві як елемент правового регулювання та охорони 

суспільних відносин (як це відбулося в дисертації В.Ю. Орєхова), то дійсно 

є необхідність всебічного дослідження санкції – і як структурного елементу 

норми права, і як реакції держави на факт дотримання чи недотримання 

вимог норми права. В межах же нашого дослідження, яке зосереджується на 

визначенні місця заходів процесуального примусу в системі 

адміністративних санкцій, недоречним та таким, що позбавлений науково-

методологічного значення, бачиться розгляд адміністративних санкцій як 
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елементу структури адміністративно-правової норми. Знання тільки про 

адміністративну санкцію як елемент норми адміністративного права, по-

перше, не допоможуть розмежувати між собою поняття «адміністративна 

санкція», «заходи адміністративного примусу» та «заходи процесуального 

примусу», по-друге, не стануть підґрунтям для визначення специфічних 

ознак і змісту заходів процесуального примусу. Отже в межах дисертації 

буде використано другий аспект, який характеризує правову санкцію як 

захід впливу на особу, якій адресовані приписи диспозиції норми права. 

Власне цей підхід допомагає розкрити потенціал заходів процесуального 

примусу як виду адміністративних санкцій. 

Аналіз наукової літератури з адміністративного права та теорії права 

дозволяє розбити два основні підходи до визначення правової санкції на 

декілька додаткових підходів, які є важливими для подальшого розкриття 

змісту адміністративної санкції.     

Перший підхід полягає у тому, що санкція – це елемент структури 

норми адміністративного права, який передбачає заходи негативного впливу 

на осіб, що порушили норму права.  

Преважна більшість науковців, які досліджують проблеми юридичної 

відповідальності, стверджують, що санкція це завжди негативні наслідки 

недотримання вимог законодавства (М.С. Малєїн, О.Э. Лейст, Л.С. Явич і ін. 

[85, с. 30; 83, с. 102-103; 167, с. 136]). Наприклад, Г.Н. Вєтрова (представник 

такого наукового напрямку як «судове право») вважає, що санкція це 

правовий спосіб забезпечення виконання юридичних обов’язків і охорони 

суб’єктивних прав від можливих порушень, який виражений в негативних 

наслідках, що настають для зобов’язаного суб’єкта процесуальних 

правовідносин при невиконанні ним вимог правової норми 28, с. 5. М.І. 

Козюбра вважає, санкція, по-перше, вказує на ті несприятливі наслідки, які 

можуть настати для осіб, що порушують вимоги правової норми, по-друге, є 

способом захисту правил поведінки, які викладені у диспозиції правової 

норми, від їх можливих порушень 69, с. 35. 
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Логіка міркувань вище перелічених вчених зводиться до наступного – 

якщо особа дотримується положень диспозиції норми права (а саме, 

обов’язків, зобов’язань, обмежень і інших вимог), то санкція, як елемент 

структури норми права, по відношенню до цієї особи не починає діяти. 

Тобто в конкретному випадку (по відношенню до конкретної особи) норма 

права може діяти обмежено – у вигляді гіпотези і диспозиції, за відсутністю 

санкції. Правовий же статус особи, який складається із прав, обов’язків та 

відповідальності, передбачає теоретичну можливість застосування до 

конкретної особи санкції, якщо вона вчинить протиправні діяння.  

Слід також заначити, що до заходів негативного впливу можуть 

належати не тільки заходи юридичної відповідальності, а й інші заходи, які 

тимчасово обмежують права особи (наприклад, адміністративне затримання, 

відсторонення водія від управління транспортним засобом, застосування до 

особи спеціальних засобів і ін.). Зокрема, В.О. Продаєвич до 

адміністративних санкцій відносить окрім заходів адміністративної 

відповідальності також заходи адміністративного припинення, 

адміністративно-відновлювальні заходи, процесуально-забезпечувальні 

заходи та заходи впливу, що застосовуються до осіб у віці від 16 до 18 років 

(ст. 24-1 КУпАП) [133, с. 199].  

Другий підхід полягає у тому, що санкція – це елемент структури 

норми адміністративного права, який передбачає як заходи негативного 

впливу (як результат порушення норми права), так і заходи заохочення (як 

результат дотримання вимог диспозиції). Таким чином, зміст поняття 

«санкція» розширюється та визначається як реакція держави (інших 

уповноважених на те суб’єктів) на виконання чи невиконання диспозиції 

норми адміністративного права. Прибічниками такого підходу до 

визначення правової санкції є представники концепції «позитивної 

юридичної відповідальності» (К.С. Бельський, М.І. Матузов, А.С. 

Мордовець і ін. [17, с. 12; 88, с. 214; 100, с. 232]). Наприклад, Д.А. 

Липинський, пояснюючи особливості цієї концепції, зазначає: 
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- специфіка позитивної (добровільної) відповідальності в тому, що в 

певних випадках санкція, як елемент структури норми права, не реалізується 

[132, с. 68], на що ми вже звертали увагу в інших додаткових підходах до 

визначення поняття «санкція»;  

- якщо особа не порушує вимоги диспозиції, то санкція, яка 

передбачає негативні наслідки для особи не настає, втім можлива реалізація 

заохочувальних санкцій; 

- слово «санкція» означає не тільки негативні, а й позитивні наслідки, 

які можна трактувати як «схвалення» поведінки особи;  

- структура «заохочувальних норм» тотожна структурі кримінально-

правих норм, які містять покарання [132, с. 68]; 

- форма реалізації позитивної відповідальності вимагає поєднання 

об’єктивних та суб’єктивних ознак. До об’єктивних ознак відносяться: а) 

обов’язок здійснення певних правомірних вчинків; б) фактичний результат 

цих вчинків; в) причинний зв’язок між результатом і наслідками вчинків; г) 

позитивні юридичні наслідки у вигляді заохочувальних заходів; ґ) місце та 

час застосування заохочувальних заходів. До суб’єктивних ознак 

відносяться: а) можливість і здатність особи усвідомлювати характер вимог, 

які до нього висуває норма права; б) суб’єктивне сприйняття навколишнього 

середовище та оцінка власних життєвих ресурсів; в) мотиви дотримання 

вимог норми права; г) емоційне відношення до обов’язку; ґ) воля [132, с. 

68]. 

Вважаємо, що висловлені вище доводи мають сенс виключно у 

контексті характеристики структури норми права, коли санкція 

розглядається виключно як наслідок виконання чи невиконання диспозиції. 

Тобто у сфері правореалізації можливо три алгоритми дії норми права: 

1) гіпотеза запускає в дію диспозицію норми права, вимоги якої 

порушуються особою і, як наслідок, до неї застосовують правову санкцію;   
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2)   гіпотеза запускає в дію диспозицію норми права, вимоги якої особа 

виконує, але законодавство не передбачає за це ніяких заохочувальних 

заходів;   

3)  гіпотеза запускає в дію диспозицію норми права, вимоги якої 

виконуються особою у найкращому вигляді і, як наслідок, до неї 

застосовують заходи заохочення. 

Власне тому у доктрині адміністративного права і виділяють три види 

методів публічного адміністрування – переконання, заохочення та примус, 

що дозволяє роз’яснення норм права та доведення змісту положень чинного 

законодавства до фізичних і юридичних осіб, як засіб впливу на поведінку 

людей, відділити від заходів заохочення та заходів примусу.     

Разом з тим, коли санкція розглядається як захід охорони чи захисту 

суспільних відносин, виділення «заохочувальних санкцій» руйнує цілісність 

уявлень про адміністративний примус, адміністративну відповідальність та 

адміністративну санкцію. Заохочувальні санкції не охороняють і не 

захищають суспільні відносини, а тому їх виділення в системі координат, 

яка характеризує правові механізми охорони і захисту суспільних відносин, 

є недоцільним.     

Третій підхід полягає у тому, що санкція – це негативні наслідки 

порушення адміністративно-правової норми, які настають у результаті 

застосовування заходів державного примусу. Наприклад, М.Г. Проніна 

розглядає санкцію як захід примусу до виконання норм права. При цьому 

вчена констатує, що державний примус присутній і у випадках 

добровільного виконання санкції (наприклад, добровільне виконання 

постанови про накладення адміністративного штрафу) 134, с. 318. В.В. 

Серьогіна зазначає, що «санкція – це конкретний захід примусу, без якого 

норма перестає бути масштабом поведінки» 142, с. 23-28. В.П. Грибанов 

стверджує, що санкція це визначена міра державно-примусового впливу на 

правопорушника 46, с. 79. 
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Такий підхід допомагає зрозуміти, чому іноді в структурі норми 

адміністративного права санкція має не адміністративно-правову, а 

кримінально-правову чи цивільно-правову природу. Разом із тим поняття 

«державний примус» охоплює своїм змістом як правові санкції, так і інші 

заходи впливу, що тимчасово обмежують права осіб, але застосовуються як 

заходи упередження чи профілактики. Наприклад, В.Ю. Орєхов та П.О. 

Недбайло вважають використання такого підходу у науковій літературі 

помилковим. Обґрунтовують свою позицію вчені наступним чином – 

«кожна санкція має примусовий характер, але примусовість будь-якої 

санкції не означає, що всі без винятку санкції пов’язані із застосуванням 

заходів державного примусу до правопорушників» [110, с. 15; 105, с. 66]. І 

дійсно «примус» як форма виконання рішення компетентного органу та 

«примус» як один із методів впливу на поведінку людей з боку суб’єктів 

публічного адміністрування, правоохоронних чи судових органів є 

поняттями, що характеризують різні правові явища. У визначеннях же вище 

перелічених вчених відбувається підміна змісту одного поняття змістом 

іншого. Як результат, алогічні та науково необґрунтовані висновки.      

Четвертий підхід полягає в тому, що санкція – це негативні наслідки 

порушення адміністративно-правової норми у вигляді юридичної 

відповідальності. Наприклад, О.С. Комаров стверджує, що санкція – це вид і 

міра можливого покарання, якщо суб’єкти права не виконують приписів 

диспозиції правової норми 111, с. 53. О. Дейгрик підкреслює: 

«Узагальнюючи поняття санкцій, існуючі думки можна об’єднати у дві 

групи – санкцією є: 1) елемент норми права, що встановлює міру 

відповідальності за порушення норми; 2) заходи відповідальності за вчинені 

правопорушення» [48]. По-перше, якщо в результаті свого дослідження О. 

Дейгрик прийшла лише до висновку, що санкція це міри відповідальності, 

то це лише свідчить про скудний аналіз наукової літератури з даної 

проблематики. Як видно із нашого дослідження, мінімум чотири підходи 

можна виділить стосовно визначення поняття «санкція». По-друге, 
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ототожнення санкції і міри юридичної відповідальності може, з одного боку, 

привести до штучного розширення змісту юридичної відповідальності, коли, 

наприклад, до її змісту почнуть відносити процесуальні санкції, що 

застосовуються в межах адміністративного судочинства, чи санкції, які 

накладаються за остаточним рішенням адміністративного суду по публічно-

правовому спору, а, з іншого, – до штучного звуження поняття «санкція», 

адже тоді до його змісту не будуть входити, наприклад, заходи забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення.       

Взагалі для цього підходу до визначення санкції характерним є те, що 

міри юридичної відповідальності в свою чергу визначаються як міра 

покарання (стягнення) для правопорушника, метою якого є його виховання. 

Тобто поняття «санкція» іноді трактується це вужче за змістом ніж міри 

юридичної відповідальності. Адміністративна санкція в такому випадку є 

негативним наслідком порушення правової норми у вигляді 

адміністративного стягнення. У даному випадку відбувається ототожнення 

санкцій та заходів юридичної відповідальності (заходів покарання), що, на 

нашу думку, є руйнівною тенденцією в науці адміністративного права. 

Як бачимо, основні та додаткові наукові підходи до визначення 

поняття «санкція», які сформувалися в теорії права та доктрині 

адміністративного права, є суперечливими і дискусійними за своїм 

змістовим наповненням. Одні з них безпідставно звужують розуміння 

санкції до заходів юридичної відповідальності, що породжує додаткові 

дискусії, наприклад, стосовно співвідношення понять «заходи 

адміністративної відповідальності» та «заходи примусу, які застосовує 

адміністративний суд при вирішенні справи по суті». Інші ж наукові підходи 

безпідставно розширюють розуміння санкції до заходів охоронного та 

заохочувального характеру, що яскраво розкриває властивості санкції як 

елемента структури норми адміністративного права, але вносить 

хаотичність і безсистемність у концепцію санкцій як адміністративно-

правових заходів охорони суспільних відносин. 



42 

На підставі дослідження, яке було проведено у цьому підрозділі 

дисертації, можна зробити висновок, що в теорії права та теорії 

адміністративного права існує два основні і чотири додаткових підходи до 

визначення поняття «санкції». 

Основні підходи полягають у тому, що санкція розглядається: 1) як 

елемент структури норми адміністративного права, який розглядається у 

нерозривному зв’язку з іншими її елементами – гіпотезою та диспозицією; 

2) як захід адміністративно-правового впливу на осіб з метою забезпечення 

їхньої правомірної поведінки. 

Обидва підходи можуть використовуватись у межах одного наукового 

джерела, але для розкриття змісту різних категорій адміністративного права 

– для характеристики структури норми адміністративного права та для 

визначення особливостей адміністративно-правового впливу на учасників 

адміністративних правовідносин. Разом з тим, жоден із запропонованих 

наукових підходів сам по собі не розкриває зміст поняття «санкція» без 

урахування низки додаткових наукових підходів. 

До додаткових підходів слід віднести такі: а) санкція – це елемент 

структури норми адміністративного права, який передбачає заходи 

негативного впливу на осіб, що порушили норму права; б) санкція – це 

елемент структури норми адміністративного права, який передбачає як 

заходи негативного впливу (як результат порушення норми права), так і 

заходи заохочення (як результат дотримання вимог диспозиції); в) санкція – 

це негативні наслідки порушення адміністративно-правової норми, які 

настають у результаті застосовування заходів державного примусу; г) 

санкція – це негативні наслідки порушення адміністративно-правової норми 

у вигляді юридичної відповідальності.   

Відсутність комплексних досліджень щодо санкцій в 

адміністративному праві зумовлена також і суперечностями, що існують 

між догмами теорії права та положеннями адміністративного законодавства, 

яке розпорошило санкції по чисельних нормативно-правових актах. Система 
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санкцій, яка в теорії адміністративного права виглядає логічно-

структурованою та цілісною, в положеннях національного законодавства 

втрачає ці властивості, а тому відлякує дослідників своєю алогічністю і 

безсистемністю. 

 

1.2 Критерії класифікації та види санкцій в адміністративному 

праві 

 

В цьому підрозділі роботи досліджено представлені в юридичній 

літературі думки щодо класифікації санкцій, які закріплені нормами права 

та нормами адміністративного права.  

Аналізуючи критерії класифікації санкцій на види, В.Ю. Орєхов 

зазначає, що санкція є багатозначним і збиральним поняттям, яке виражає 

всі форми негативного відношення суспільства до порушників правової 

норми, а також окремі форми позитивного відношення до осіб, які 

найкращим чином виконують обов’язки, передбачені диспозицією норми 

права [110, с. 51]. 

Погоджуємося з науковцем в тому, що поняття «санкції» є 

багатозначним і збиральним поняттям, що і доводилось нами в 

попередньому підрозділі роботи. Разом з тим, поділ санкцій на охоронювані 

і заохочувальні вважаємо необґрунтованим. Власне з цієї класифікації 

санкцій і розпочнемо свій аналіз.     

В першу чергу, слід звернути увагу на класифікацію санкцій в 

залежності від наслідків, які вона породжує. Мова йде про поділ санкцій на 

дві групи: 

1) негативні, які передбачають негативні наслідки для особи, що 

порушила вимоги диспозиції норми права; 

2) позитивні, які передбачають позитивні наслідки дотримання вимог 

диспозиції норми права.   
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Наприклад, Д.А. Липинський, який вважає, що окрім ретроспективної 

існує позитивна юридична відповідальність, зазначає: «Якщо суб’єкт не 

порушує вимоги диспозиції, то санкції, які передбачають негативні наслідки 

для правопорушника, не реалізуються, але разом з тим можлива реалізація 

заохочувальних санкцій» [132, с. 68]. Таке широке трактування поняття 

«санкція» дозволяє розглядати її як будь-яку реакцію держави на 

дотримання чи недотримання вимог диспозиції норми права.   

З таким підходом не погоджується В.О. Продаєвич, який зазначає: 

«Дійсно таке смислове вживання слова «санкція», неначебто, етимологічно 

обумовлено, тому що санкція (від лат. sanctio – посвячення) має загальне 

значення визнання легітимності будь-якого явища вищою інстанцією 

(наприклад, уряд санкціонував виділення грошей на реставрацію пам’ятника 

архітектури). Але, на нашу думку, не можна не враховувати психологічну 

несумісність «позитивної» і «негативної» сутності слова «санкція», у зв’язку 

з чим таке найменування заохочувальних заходів вряд чи доцільне» [133, с. 

45].  

Загалом погоджуючись з позицією В.О. Продаєвича, вважаємо, що 

думки не в повній мірі обґрунтовані.  

По-перше, для регулювання суспільних відносин гіпотеза і диспозиція 

є самодостатніми елементами структури норми права. Якщо особа виконує 

всі необхідні умови диспозиції, то відпадає необхідність в існуванні санкції 

як елементу структури норми права. Необхідність у існуванні санкції 

виникає лише тоді, коли особа порушує вимоги диспозиції, із-за чого норма 

права перестає ефективно діяти. Щоб поновити дію норми права як раз і 

передбачається санкція у вигляді негативних наслідків для особи, яка 

порушила диспозицію.  

По-друге, не потрібно плутати (і на це вже зверталась увага в 

попередньому підрозділі дисертації) та змішувати поняття «санкції» та 

«методи публічного адміністрування». Методи публічного адміністрування, 

як заходи впливу держави на поведінку людей, поділяються на заходи 
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переконання, заохочення та заходи примусу. Логіка суджень в даному 

випадку наступна. Суб’єкт владних повноважень задля досягнення цілей та 

виконання завдань, що перед ним стоять, вимушений впливати різним 

чином на поведінку людей. Для того, щоб суб’єкти правовідносин 

виконували обов’язки та реалізовували свої суб’єктивні права, органам 

державної влади та органам місцевого самоврядування іноді достатньо 

оповістити таких суб’єктів про вимоги національного законодавства 

(переконання). Іноді, для того щоб підвищити ентузіазм та наполегливість 

суб’єктів правовідносин більш ефективно виконувати свої обов’язки і 

реалізовувати свої права, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування застосовують до таких суб’єктів мотиваційні заходи 

(заохочення). Як крайній варіант впливу на поведінку суб’єктів 

правовідносин використовується примусове спонукання особи до виконання 

обов’язків (примус). Коли ж мова йде про структуру норми права, то 

характеризується не вплив держави на поведінку людей, а розкривається 

механізм дії норми права як регулятора суспільних відносин. В цьому 

випадку, логіка суджень буде інша. Гіпотеза є підставою для початку дії 

диспозиції норми права. Якщо ж диспозиція не виконується, то починає 

діяти санкція як «охоронець» дії норми права. Тобто основна мета санкції у 

структурі норми права – повернути дію норми права у звичайне русло, коли 

диспозиція виконується учасниками правовідносин у повному обсязі. На цей 

факт звертає увагу і А.В. Поляков, який підкреслює: «… в якості 

самостійного елементу правової норми санкція має значення виключно як 

засіб, що забезпечує виконання встановленого правила поведінки 

(диспозиції норми) шляхом адекватного примусового фізичного впливу на 

правопорушника» [118, с. 696-697]. Не можна, на нашу думку, весь 

примусовий вплив санкції зводити виключно до «фізичного впливу», але 

загальний підхід до місця санкції у структурі правової норми, 

запропонований А.В. Поляковим, вважаємо обґрунтованим.    



46 

Тому повністю погоджуємося з О.В. Продаєвичем та іншими вченими, 

які критикують концепцію «заохочувальних санкцій» [118, с. 696-697] і 

розглядають санкцію виключно як негативні наслідки, що наступають за 

невиконання диспозиції норми права [108, с. 325; 146, с. 309].  

Аналіз наукової літератури з адміністративного права показує, що в 

науці адміністративного права не набула поширення класифікація санкцій 

на «охоронювані» (передбачають негативні наслідки за невиконання особою 

диспозиції адміністративно-правової норми) та «заохочувальні» 

(передбачають позитивні наслідки за виконання особою диспозиції 

адміністративно-правової норми). Санкція адміністративно-правової норми 

розглядається в наукових джерелах переважно як юридичні наслідки, які 

настають у випадку порушення правил, передбачених нормою [40, с. 24]. 

В науковій літературі пропонуються різні критерії класифікації норм 

права. 

Наприклад, за галузевою приналежністю санкції поділяють на 

конституційно-правові, адміністративно-правові, дисциплінарно-правові, 

кримінально-правові, цивільно-правові (майнові) [110, с. 55]. Ця 

класифікація має наступні переваги: 

а) показує, що кожна галузь права забезпечує охорону суспільних 

відносин, які вона регулює, своїм набором правових санкцій; 

б) акцентує увагу на тому, що є теоретична необхідність 

розмежування між собою галузевих санкцій, наприклад, кримінально-

правових і адміністративно-правових, коли йде мова про вчинення таких 

правопорушень як хуліганство, крадіжка і ін. Від кваліфікації діяння 

(кримінально-карне хуліганство чи дрібне хуліганство, кримінально-карна 

крадіжка чи дрібка крадіжка, тощо) буде залежати і вид юридичної 

відповідальності, до якої притягнуть порушника (кримінальна чи 

адміністративна відповідальність).  

Але запропонована вище класифікація має більше недоліків, зокрема:  
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а) адміністративне право закріплює систему дисциплінарних санкцій, 

які застосовуються до публічних службовців, та систему адміністративних 

санкцій, які застосовуються не тільки за порушення адміністративної норми 

права, а й за порушення інших норм права. Тому одразу виникає питання 

про співвідношення між собою адміністративно-правових і дисциплінарно-

правових санкцій у запропонованій класифікації; 

б) запропонований у класифікації перелік галузевих санкцій є 

неповним. У ньому відсутні фінансові, податкові санкції, а також не 

згадуються процесуальні санкції. Зрозуміло, що піднята нами тематика є 

занадто дискусійною в юридичній науці (мова йде про диференціацію права 

на галузі), але запропонована класифікація не відповідає на питання – «Як 

співвідносити між собою адміністративно-правові санкції та фінансові 

санкції?». Якщо фінансове право є самостійною галуззю в системі права 

України, то фінансово-правові санкції слід було вказати в класифікації. 

Якщо ж фінансове право не є самостійною галуззю права, то доведеться або 

визнати фінансово-правової санкції як вид адміністративних санкцій, або 

доводити, що норми адміністративного права встановлюють дисциплінарні, 

фінансові та адміністративні санкції; 

в) запропонована класифікація лише підтверджує факт існування 

адміністративних санкцій, але не диференціює їх на види, а тому 

методологічне значення цієї класифікації як для науки адміністративного 

права, так і для розкриття теми дисертації є незначним.  

В науковій літературі акцентується увага на тому, що санкції, які 

регулюються нормами адміністративного права, слід поділяти на два види – 

дисциплінарні та адміністративні санкції. Наприклад, О.І. Миколенко 

зазначає: «Необхідно розібратися у співвідношенні понять 

«адміністративно-правовий примус» і «примус, передбачений нормами 

адміністративного права». Друге поняття є за змістом більш об’ємним і 

містить у собі не тільки адміністративні, а й дисциплінарні (наприклад, 

відносно державних службовців) і матеріальні (наприклад, відносно 
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військовослужбовців) санкції» [93, с. 7-8]. Аналіз положень національного 

законодавства дозволяє частково погодитись із висновками О.І. Миколенка. 

Дійсно, адміністративне законодавство передбачає велику кількість 

дисциплінарних санкцій, які застосовуються до державних службовців та 

службовців органів місцевого самоврядування. Цей факт вимагає від 

науковців чіткого поділу санкцій, що передбачені нормами 

адміністративного права, на дві групи – адміністративні і дисциплінарні 

санкції. Стосовно матеріальних санкцій хочемо зазначити наступне. Закон 

України «Про державну службу» передбачає матеріальну відповідальність 

державних службовців [123, ст. 80]. Разом з тим, всі положення про 

матеріальну відповідальність, які закріплює Закон України «Про державну 

службу», свідчать про те, що вона за правовою природою є 

відповідальністю, яка регламентується нормами цивільного права, зокрема, 

зазначається: 

- що шкода, заподіяна незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю державних службовців під час здійснення ними своїх 

повноважень, відшкодовується за рахунок держави; 

- що держава має право зворотної вимоги (регресу) до державного 

службовця.   

Новелою сучасного адміністративного законодавства є лише те, що 

Закон України «Про державну службу» передбачає досудовий добровільний 

порядок відшкодування шкоди державі відповідним державним 

службовцем. На нашу думку, матеріальні санкції є за своєю правовою 

природою цивільно-правовими санкціями, які можуть використовуватись на 

добровільних началах в позасудовому порядку суб’єктами владних 

повноважень до державних службовців. Власне тому, серед санкцій, які 

передбачені нормами адміністративного права, ми не виділяємо окремо 

матеріальні санкції.                 

Отже класифікація санкцій, які передбачені нормами 

адміністративного права, може відбуватися за різноманітними критеріями. 
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Наприклад, поліструктурність адміністративного права вимагає у 

класифікації санкцій враховувати специфіку різних сфер суспільних 

відносин, які охоплюються предметом адміністративного права. За цим 

критерієм санкції поділяються на дисциплінарні та адміністративні. Ця 

класифікація показує, що в теорії адміністративного права не можна 

ототожнювати два самостійних поняття – «санкція, передбачена нормами 

адміністративного права» та «адміністративна санкція». Перше поняття 

охоплює своїм змістом як адміністративні санкції, так і дисциплінарні 

санкції, які передбачаються нормами адміністративного права для 

державних та муніципальних службовців. 

Іноді санкції, в тому числі у сфері адміністративно-правового 

регулювання, за їх функціональним призначенням поділяють на регулятивні 

та охоронні. Охоронні санкції це, по-перше, каральні санкції і, по-друге, 

правопоновлюючі санкції, що виконуються у примусовому порядку. 

Регулятивні ж санкції це всі інші правопоновлюючі санкції 55, с. 18; 63, с. 

45. Більш розгорнуту характеристику цієї класифікації пропонують автори 

підручника «Загальна теорія держави та права» під загальною редакцією 

М.М. Марченка (2002 р.). Науковці зазначають, що в «правоохоронній 

нормі» є не тільки диспозиція (а точніше, гіпотеза, тобто опис виду 

правопорушення) і санкція, а й заборона під загрозою покарання. Заборона 

ж, на думку авторів підручника, є не що інше як зміст правила поведінки 

(диспозиція). Про наявність санкцій у «регулятивних нормах» свідчать 

прямі спеціальні санкції (наприклад, правила недійсності правочину в 

цивільному праві) [108, с. 327]. Вважаємо, що науковці захопилися 

ототожненням структури норми права та структури статті нормативно-

правового акту, адже їх намагання в одному випадку про заборону говорити 

як про гіпотезу норми, а в іншому – як про диспозицію норми, виглядають 

непереконливо.  
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В.Ю. Орєхов, наприклад, вважає, що «поділ санкцій на охоронні і 

регулятивні є досить умовним» [110, с. 58].  Скажімо більше, 

запропонований поділ санкцій позбавлений будь-якої логіки. 

По-перше, всі без виключення санкції спрямовані на охорону 

суспільних відносин, які регулює норма права. Тому їх поділ на охоронні і 

регулюючі є некоректним.  

По-друге, санкція в нормі права може мати різне функціональне 

призначення. Вона одночасно: 

- регулює суспільні відносини, попереджаючи осіб про можливі 

негативні наслідки за невиконання вимог законодавства (виконує функцію 

регулювання); 

- охороняє суспільні відносини, які регулює (виконує охоронну 

функцію), адже застосовується до порушників норми права. Тобто мова й де 

не про класифікацію санкцій на два види – охоронні та регулятивні, а про 

дві функції, що реалізує санкція як елемент структури норми права.  

Отже класифікація санкцій на охоронні і регулятивні, на нашу думку, 

позбавлена методологічного значення як в межах нашого дисертаційного 

дослідження, так і в межах теорії адміністративного права.  

Іноді в науковій літературі пропонується класифікація санкцій в 

залежності від форми їх виконання на два види: 

1) санкції, які виконуються без втручання органів публічної влади 

(розповсюджені переважно в цивільному праві); 

2) санкції, які виконуються у примусовому порядку (розповсюджені у 

кримінальному та адміністративному праві).  

Дійсно, якщо проаналізувати порядок виконання адміністративних 

стягнень, то більшість із них виконується виключно в примусовому 

порядку, наприклад, адміністративний арешт, арешт з утриманням на 

гауптвахті, виправні роботи і ін. Попередження теж можна розглядати як 

вид санкції, яка виконується у примусовому порядку, адже орган 

адміністративної юрисдикції виносить і оголошує постанову про накладення 
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попередження. Разом з тим, виникає проблема із штрафом, адже виконання 

постанови про накладення адміністративного штрафу може реалізовуватись 

як в добровільному, так і примусовому порядку. Наприклад, ч. 1 ст. 308 

КУпАП закріплює: «У разі несплати правопорушником штрафу у строк, 

установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про 

накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу 

державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або 

за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом» [67, 

ст. 308]. Подібна ситуація склалась і з накладенням обов’язку на порушника 

відшкодувати заподіяну майнову шкоду. Наприклад, ст. 330 КУпАП 

закріплює: «У разі невиконання постанови по справі про адміністративне 

правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди у строк, 

установлений частиною третьою статті 329 цього Кодексу, вона 

надсилається для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження» 

[67, ст. 330].  

Отже виходить, що штраф і обов’язок відшкодувати майнову шкоду 

не можна віднести ні до групи санкцій, які реалізуються без втручання 

органів публічної влади, ні до групи санкцій, які реалізуються в 

примусовому порядку. В межах адміністративного права можна було б 

говорити про два види санкцій: 

а) санкції, що реалізуються виключно в примусовому порядку 

(наприклад, арешт, конфіскація предмету, виправні роботи і ін.); 

б) санкції, що реалізуються як в добровільному, так і примусовому 

порядку (штраф, обов’язок відшкодувати майнову шкоду і ін.).        

Поширеною у юридичній літературі є класифікація санкцій в 

залежності від ступеня їх визначення на абсолютно-визначені, відносно-

визначені та альтернативні 52, с. 153; 106, с. 301-302. Сутність цієї 

класифікації розкриває О.Ф. Скакун. Вона зазначає, що абсолютно-

визначена санкція це санкція, в якій точно зазначені вид і міра юридичної 

відповідальності за порушення норми права. Відносно-визначена санкція це 
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санкція, в якій межі юридичної відповідальності за порушення норми права 

визначені від мінімальної до максимальної або ж тільки до максимальної. 

Альтернативна ж санкція це санкція, в якій названі декілька видів 

негативних наслідків, із яких правозастосувач обирає тільки один [146, с. 

314].   

Для розуміння особливостей та практичного значення запропонованої 

класифікації адміністративних санкцій слід звернутися до Особливої 

частини КУпАП, яка передбачає склади адміністративних правопорушень та 

стягнення за їх скоєння. Наприклад, ст. 124-1 КУпАП встановлює за 

ненадання транспортних засобів поліцейським та медичним працівникам, а 

також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам 

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України санкцію у 

вигляді штрафу в розмірі чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. Ця санкція є яскравим прикладом абсолютно-визначеної санкції. 

Ст. 156-2 КУпАП передбачає відповідальність порушення встановленого 

порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення 

конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів у вигляді 

штрафу від однієї тисячі до двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. Ця санкція є прикладом відносно-визначеної 

санкції. Ст. 172-10 КУпАП передбачає відповідальність за відмову від 

виконання законних вимог командира (начальника) у вигляді штрафу від 

сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб. Ця 

санкція яскраво демонструє альтернативну санкцію.  

Як бачимо, класифікація санкцій на абсолютно-визначені, відносно-

визначені та альтернативні має велике значення у межах адміністративно-

деліктного права, що допомагає: 

- визначити суспільну небезпеку (соціальну шкідливість) 

протиправного діяння; 
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- порівняти підходи правового регулювання санкцій у однорідних 

суспільних відносинах. Наприклад, порівняти санкції, які накладаються за 

порушення: 1) вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 77 КУпАП); 2) правил 

пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному 

транспорті (ст. 120 КУпАП); 3) вимог пожежної та техногенної безпеки (ст. 

175 КУпАП).    

В.Ю. Орєхов бачить дещо інше практичне значення класифікації 

санкцій на абсолютно-визначені, відносно-визначені та альтернативні. 

Зокрема, вчений зазначає: 

- що абсолютно-визначені санкції, вказуючи на чітко фіксовану міру 

несприятливих наслідків, тим самим обмежують ініціативу правоохоронних 

органів щодо вибору способів впливу на правопорушника. Власне тому, на 

думку В.Ю. Орєхова, цей вид санкцій вкрай рідко закріплюється в 

положеннях адміністративного та кримінального законодавства [110, с. 62]. 

Тобто вчений розглядає спосіб фіксації санкції у законодавстві як засіб 

контролю та обмеження свавілля суб’єктів владних повноважень. Щоб у 

органу державної влади чи органу місцевого самоврядування не виникало 

спокуси до зловживання своїми повноваженнями у конкретній сфері 

охорони суспільних відносин, законодавець вирішив встановити фіксовані 

санкції, які мінімізують самостійність адміністративно-юрисдикційного 

органу при вирішенні питання про адміністративну відповідальність, 

дозволивши органу вирішувати питання лише у такій площині – притягнути 

особу до адміністративної відповідальності, якщо для цього є всі підстави, 

або закрити справу у зв’язку з відсутністю доказової бази вини порушника. 

До того ж аналіз санкцій, які передбачені Особливою частиною КУпАП, 

показує, що абсолютно-визначені санкції стали достатньо розповсюдженими 

у адміністративно-деліктному праві; 

-  що відносно-визначені санкції вимагають від правоохоронних 

органів, по-перше, виявлення ступеня суспільної небезпеки 

правопорушення, по-друге, врахування особистості правопорушника [110, с. 
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63]. Власне ці дві обставини слід враховувати при застосуванні відносно-

визначених санкцій. Якщо правопорушення характеризується низьким 

ступенем суспільної небезпеки, а правопорушник до вчинення 

правопорушення характеризувався як законослухняний громадянин, то 

суб’єкт адміністративно-юрисдикційної відповідальності, з одного боку, має 

право, а, з іншого, зобов’язаний застосувати до порушника мінімальний 

розмір передбаченої санкції; 

- що альтернативні санкції «дають можливість повноважному суб’єкту 

правовідносин застосовувати до правопорушника один із зазначених в 

санкції заходів впливу» [110, с. 63]. При застосуванні альтернативних 

санкцій суб’єкту адміністративно-юрисдикційної діяльності теж доводиться 

виявляти ступінь суспільної небезпеки правопорушення та враховувати 

особистість правопорушника. При цьому, правоохоронний орган оперує 

санкціями, які розташовані у системі адміністративних стягнень поруч. 

Наприклад, суб’єкт правозастосування обирає між попередженням і 

штрафом, між штрафом і виправними роботами, між штрафом і арештом. 

Законодавець не допускає випадків, коли в санкції статті Особливої частини 

КУпАП закріплюються як альтернативні санкції, наприклад, попередження і 

арешт.              

В межах нашого дисертаційного дослідження ця класифікація санкцій 

позбавлена методологічного значення, адже КАС України лише дає перелік 

заходів процесуального примусу і у багатьох випадках їх застосування не 

демонструє ні альтернативність, ні абсолютну визначеність санкцій. 

Виключення складають тільки привід та штраф. Ст. 148 КАС України 

називає випадки, коли застосовується привід (його можна в такому випадку 

розглядати як абсолютно-визначену санкцію). Частина 1 ст. 149 КАС 

України називає випадки, коли санкція накладається у вигляді штрафу від 

0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (його 

можна в такому випадку розглядати як відносно-визначену санкцію).  
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Основним же недоліком такої класифікації бачимо те, що вона 

розкриває особливості законодавчої техніки правового закріплення санкцій 

у національному законодавстві, особливості її впливу на поведінку суб’єкта 

владних повноважень, який вправі застосувати санкцію, але не розкриває 

сутність санкції як засобу охорони суспільних відносин в Україні.  

Розповсюдженою в науковій літературі є класифікація санкцій в 

залежності від способу охорони правопорядку на відновлювальні і штрафні. 

Наприклад, П.М. Рабінович підкреслює, що правовідновлюючі санкції 

спрямовані на усунення завданої шкоди правопорушенням (наприклад, 

відшкодування збитків у разі цивільно-правової відповідальності), а 

штрафні спрямовані на загальну і спеціальну превенцію (наприклад, 

позбавлення волі на певний строк у разі кримінально-правової 

відповідальності) 136, с. 124.  

Не заперечуючи проти такого критерію класифікації, вважаємо, що 

П.М. Рабінович достатньо архаїчно підійшов до розкриття змісту як 

правовідновлюючих, так і штрафних санкцій. Наприклад, в ході розгляду 

публічно-правового спору адміністративний суд може винести рішення про 

примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян. З одного боку, така 

санкція спрямована на загальну і спеціальну превенцію, а, з іншого, – 

відновлює правовий стан, що існував до створення і протиправної діяльності 

об’єднання громадян. Запропоновані П.М. Рабіновичем критерії 

класифікації та зміст видів класифікації важко застосувати до 

характеристики санкцій, що регламентуються нормами адміністративного 

процесуального законодавства. 

Більш розгорнутий аналіз правовідновлюючих, штрафних і каральних 

санкцій дає В.Ю. Орєхов. Дивно, що вчений у висновках виділяє три види 

санкцій, а в дисертації обґрунтовує лише поділ санкцій на два види – 

правовідновлюючі і штрафні (карні). Зокрема, вчений зазначає: 

«Правопоновлюючі санкції посідають провідне місце в механізмі 

процесуального регулювання. Ці санкції реалізуються поза волею 



56 

зобов’язаної особи і направлені, як зазначалося, на усунення допущених 

порушень закону і поновлення законності. Сутність правопоновлюючих 

санкцій полягає у виконанні обов’язку, який і раніше був покладений на 

правопорушника» [110, с. 64]. Отже вчений акцентує увагу на чотирьох 

особливостях правовідновлюючих санкцій: 

1) вони розповсюджені в процесуальному правовому регулюванні. 

З цієї точки зору, цікаво дослідити особливості прояву даної класифікації у 

межах адміністративного процесуального права; 

2) вони застосовуються в примусовому порядку, тобто поза волею 

зобов’язаної особи; 

3) вони застосовуються за порушення норм процесуального права;  

4) вони застосовуються з метою усунення допущених порушень 

закону і поновлення законності (наприклад, у вигляді примушування 

учасника судового процесу виконати свій процесуальний обов’язок). 

На цьому В.Ю. Орєхов не зупиняється і пропонує наступні види 

правовідновлюючих санкцій: 1) скасування або зміна незаконного акту; 2) 

примусове виконання зобов’язань; 3) відшкодування майнової шкоди (цей 

різновид за своєю галузевою належністю відноситься до цивільно-правових 

санкцій) [110, с. 65]. Якщо з цієї точки зору характеризувати санкції, які 

передбачені в ст. 145 і ст. 245 КАС України, то доведеться визнати той факт, 

що: 

- до першої групи санкцій слід віднести: а) визнання протиправним та 

нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень; б) 

визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих 

його положень і ін.;   

- до другої групи відносяться: а) визнання дій суб’єкта владних 

повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення 

певних дій; б) визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень 

протиправною та зобов’язання вчинити певні дії; в) привід; г) тимчасове 

вилучення доказів для дослідження судом і ін.; 
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- до третьої групи не відноситься жодна із санкцій, які передбачені 

нормами КАС України.  

Щодо штрафних санкцій В.Ю. Орєхов зазначає, що вони 

характеризуються наявністю наступних ознак: а) безпосередньо впливають 

на правопорушника; б) супроводжуються позбавленням правопорушника 

відповідних благ; в) можуть виконуватись як в добровільному, так і 

примусовому порядку [110, с. 68]. Одразу ж зазначимо, що визначені В.Ю. 

Орєховим ознаки не завжди спрацьовують, коли необхідно конкретну 

санкцію віднести до групи правовідновлюючих чи штрафних санкцій. 

Наприклад, така санкція як «визнання бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії» має 

безпосередній вплив на порушника та може виконуватись як в 

добровільному, так і примусовому порядку. Тому основним критерієм, який 

допомагає розділити між собою правовідновлюючі і штрафні санкції це 

позбавленням правопорушника певних благ: 

- морального характеру (попередження – ст. 26 КУпАП, ст. 145 

КАС України); 

- матеріального характеру (штраф – ст. 27 КУпАП, ст. 145 КАС 

України); 

- морально-матеріально-організаційного характеру, тобто змішані 

санкції (арешт – ст. 32 КУпАП, видалення із залу судового засідання – ст. 

145 КАС України).  

В науковій літературі в залежності від джерела закріплення виділяють 

окремий вид санкцій – «договірні санкції». Це санкції, які, по-перше, 

передбачені умовами договору, по-друге, застосовуються за порушення 

умов договору – сплата неустойки, пеня, штраф, підвищення відсотків і ін. 

Зазначається, що даний вид санкцій використовується переважно в сфері 

цивільного та господарського права [110, с. 73].   

Як правило, договірні санкції виділяються як самостійний вид санкцій, 

який не відноситься ні до якої класифікаційної системи санкцій. Разом з 
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тим, В.Ю. Орєхов, посилаючись на праці представників господарського 

права, пропонує в залежності від застосовування господарсько-оперативних 

санкцій розрізняти: 

1) законні – які є обов’язковими для боржника через нормативний 

припис, що реалізується кредитором;  

2) договірні – що передбачені сторонами і є обов’язковими для них, 

якщо це не суперечить цілям і завданням правового регулювання;  

3) законно-договірні – що одночасно передбачені нормами права та 

умовами договору [110, с. 76].   

Крім того, продовжує В.Ю. Орєхов, всі представлені вище види 

санкцій можна класифікувати за галузевою належністю (адміністративно-

правові, цивільно-правові, фінансово-правові тощо), всередині – на загальні 

і особливі, а також за правовими інститутами і галузями законодавства [110, 

с. 76].   

Вважаємо, що в даному випадку критерієм поділу санкцій виступає 

метод правового регулювання (імперативний чи диспозитивний). На 

підставі цього санкції можна поділити на законодавчі (імперативні) і 

договірні (диспозитивні). Перші визначені нормами права та застосовуються 

на підставі та в порядку, визначеному законом, а другі – на підставі 

договору та за порушення умов договору. Не дивлячись на існування в 

межах адміністративного права інституту адміністративного договору, 

вважаємо, що договірні санкції реалізуються виключно у сфері цивільного і 

господарського права. Тому поділ санкцій залежно від методів правового 

регулювання на імперативні (законодавчі) та диспозитивні (договірні) 

допомагає лише визначити правову природу договірних санкцій в 

цивільному та господарському праві, але не розкриває систему 

імперативних (законодавчих) санкцій, які різняться між собою за підставами 

та цілями застосування, негативними наслідками для особи, а також 

адміністративно-правовим порядком їх застосування. 
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Адміністративне законодавство за предметом правового регулювання 

є достатньо розгалуженим. Це позначається і на специфіці закріплення в 

законодавстві окремих видів адміністративних санкцій. Наприклад, ст. 29 

Закону України «Про запобігання корупції» закріплює перелік санкцій, які 

застосовуються для «зовнішнього врегулювання конфлікту»: 1) 

застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного 

завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; 2) усунення 

особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в 

його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; 3) 

обмеження доступу особи до певної інформації; 4) звільнення особи; 5) 

переведення особи на іншу посаду; 5) перегляд обсягу службових 

повноважень особи [125, ст. 29].          

О.В. Юречко, досліджуючи екологічні санкції за забруднення довкілля 

в Україні, стверджує, що видами адміністративних санкцій у цій сфері є: 1) 

штраф; 2) вилучення об’єктів правопорушення; 3) позбавлення права 

заняття спеціальною діяльністю; 4) конфіскація знарядь правопорушення; 5) 

обмеження, зупинення, припинення діяльності чи експлуатації об’єктів [166, 

с. 364-365].   

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» передбачає наступні санкції: а) скорочення строку 

тимчасового перебування на території України (ст. 24); б) примусове 

повернення іноземців та осіб без громадянства в країну походження або 

третю країну (ст. 26); в) примусове видворення іноземців та осіб без 

громадянства (ст. 30) [128].    

Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності» передбачає санкцію у вигляді штрафу [122, ст. 2].  

Таких прикладів можна наводити багато, адже критеріїв, за якими 

можна ділити сфери суспільних відносин, які регулює адміністративне 

законодавство, безліч. Тому залежно від сфери реалізації адміністративно-
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правових норм адміністративні санкції можна поділити на антикорупційні, 

екологічні, міграційні, у сфері містобудування тощо.  

При класифікації адміністративних санкцій важливо також 

враховувати цільову спрямованість їх застосування. Здійснити таку 

класифікацію іноді важко, адже одна і та ж санкція може переслідувати 

декілька цілей. Наприклад, штраф може застосовуватись з метою виховання, 

покарання правопорушника та з метою загальної і спеціальної превенції. В 

такому випадку слід керуватися основною метою, яка визначає сутність 

адміністративної санкції. Основна ж мета застосування штрафу це 

покарання особи. Отже за цільовою спрямованістю адміністративні санкції 

слід поділяти на: 

1. Виховні санкції. Це санкції, головна мета яких виховання особи у 

дусі поваги законів України, прав і свобод людини та громадянина. 

Наприклад, КУпАП містить декілька видів санкцій, які мають яскраво 

виражений виховний характер. Так, ст. 24-1 КУпАП передбачає перелік 

заходів впливу, які застосовуються до неповнолітніх: а) передача 

неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під 

нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також 

окремим громадянам на їх прохання; б) догана або сувора догана; в) 

попередження; г) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити 

вибачення у потерпілого. Ст. 39-1 КУпАП передбачає таку адміністративну 

санкцію як направлення на проходження програми для особи, яка вчинила 

домашнє насильство чи насильство за ознакою статі. До виховних санкцій 

можна віднести і попередження, яке передбачене у ст. 26 КУпАП, адже осуд 

дій порушника з боку держави впливає на мораль особи та безпосередньо 

виховує його як законослухняного громадянина.  

2. Запобіжні санкції. Це санкції, головна мета яких припинити 

протиправні дії. Наприклад, ст. 266 КУпАП закріплює, що особи, які 

керують транспортними засобами, і стосовно яких є підстави вважати, що 

вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 
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або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість 

реакції, підлягають відстороненню від керування цими транспортними 

засобами та оглядові на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння. До санкцій запобіжного характеру можна також віднести 

визнання протиправним та скасування індивідуального акту чи окремих 

його положень (ст. 245 КАС України), адже застосування цієї санкції 

припиняє протиправну дію індивідуального акту чи окремих його положень. 

3. Забезпечувальні санкції. Це санкції, які спрямовані на забезпечення 

доказової бази у адміністративному провадженні чи на безперешкодне 

здійснення адміністративного провадження. Наприклад, такі санкції як 

особистий огляд та огляд речей (ст. 264 КУпАП), вилучення речей і 

документів (ст. 265 КУпАП), тимчасове вилучення доказів для дослідження 

судом (ст. 245 КАС України) є санкціями, які забезпечують доказову базу у 

адміністративних провадженнях. Такі ж санкції як доставлення порушника 

(ст. 259 КУпАП), адміністративне затримання (ст. 261 КУпАП), привід (ст. 

245 КАС України) є санкціями, які забезпечують безперешкодне здійснення 

адміністративного провадження.  

4. Наказові (карні) санкції. Це санкції, які спрямовані на притягнення 

особи до юридичної відповідальності. Наприклад, адміністративні 

стягнення, які передбачені ст. 24 КУпАП (арешт з утриманням на 

гауптвахті, адміністративний арешт, суспільно корисні роботи, виправні 

роботи, громадські роботи, позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, позбавлення спеціального права, конфіскація 

предмета, оплатне вилучення предмета, штраф, попередження) є яскравим 

прикладом таких санкцій.       

На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

велика кількість представлених у науковій літературі класифікацій санкцій, 

які передбачені нормами адміністративного права, позбавлені 

методологічної основи. Зумовлено це тим, що пропонуються класифікації, 

які: 1) намагаються врахувати специфіку всіх галузей права (наприклад, 
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правовідновлюючі, штрафні, каральні), при цьому втрачається галузева 

специфіка адміністративного права; 2) поділяють санкції за формою їх 

правового закріплення в статтях нормативно-правового акта на абсолютно-

визначені, відносно-визначені й альтернативні, що лише розкриває 

особливості законодавчої техніки при закріпленні окремих 

адміністративних санкцій, але не розкриває їхнього змісту; 3) поділяють 

санкції залежно від методів правового регулювання на імперативні 

(законодавчі) та диспозитивні (договірні), що допомагає визначити правову 

природу договірних санкцій в цивільному та господарському праві, але не 

розкриває систему імперативних (законодавчих) санкцій, які різняться між 

собою за підставами та цілями застосування, негативними наслідками для 

особи, а також адміністративно-правовим порядком їх застосування. 

За цільовою спрямованістю адміністративні санкції поділяються на 

виховні (наприклад, заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх у 

порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення), 

запобіжні (наприклад, відсторонення водія від управління транспортним 

засобом), забезпечувальні (наприклад, доставлення порушника у відділення 

поліції) та наказові (наприклад, адміністративний штраф, який 

застосовується в порядку провадження у справах про адміністративні 

правопорушення). За змістом здійснюваного на особу впливу 

адміністративні санкції можна поділити на моральні (наприклад, 

попередження), матеріальні (наприклад, штраф) і змішані (наприклад, 

адміністративний арешт). 

 

1.3 Заходи процесуального примусу в проблематиці визначення 

поняття та системи адміністративних санкцій 

 

В цьому параграфі хочемо зосередити увагу на переліку теоретичних 

та практичних проблем, які негативно впливають як на визначення поняття 



63 

«адміністративні санкції», так і на визначення місця заходів процесуального 

примусу в системі адміністративних санкцій.  

Класичним постулатом теорії держави та права при визначенні 

структури норми права є те, що така структура складається із трьох 

елементів – гіпотези, диспозиції та санкції, де остання визначається як 

негативні наслідки, які передбачені національним законодавством за 

невиконання диспозиції [84, с. 142-144; 155, с. 197-198]. Такий підхід до 

визначення правової санкції є задовільним та сприйнятим лише на рівні 

теорії права і виключно по відношенню до структури норми права. Якщо ж 

звернутися до проблематики правових санкцій у більшості галузевих 

юридичних наук (зокрема, у конституційному, цивільному, кримінальному 

праві), то виявиться, що виникає необхідність або диференціації цього 

поняття на велику кількість менших за змістом понять, або необхідність 

чіткого відмежування правових санкцій від понять, які частково підпадають 

під їх ознаки, але не є за своєю суттю санкціями.  

Наприклад, необхідність диференціації поняття «санкція» на велику 

кількість менших за змістом понять виникає в межах науки кримінального 

права. Чинний КК України закріплює наступні види кримінальних санкцій: 

1) покарання (ст. 50 КК України); 2) обмежувальні заходи (ст. 91-1 КК 

України); 3) заходи медичного характеру (ст. 92 КК України); 4) примусове 

лікування (ст. 96 КК України); 5) спеціальна конфіскація (ст. 96-1 КК 

України); 6) заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються 

до юридичних осіб (96-6 КК України); 7) примусові заходи виховного 

характеру, які застосовуються до неповнолітніх (ст. 105 КК України).  

По-перше, звертає на себе увагу той факт, що кримінальне 

законодавство для визначення видів кримінальних санкцій не використовує 

термін «санкція», а оперує терміном «заходи кримінально-правового 

характеру», який позбавлений власного науково-виваженого змістовного 

наповнення. Навіть визначення покарання дається шляхом використання 

терміну «захід примусу» (ст. 50 КК України). Пояснюється такий стан речей 
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тим, що поняття «санкція» в кримінальному законодавстві використовується 

в іншому значенні – як елемент структури статей Особливої частини КК 

України. Тому нормативно-правовий акт переповнений термінами «санкції 

статті» та «санкції частини статті». Тобто термін «санкція» в науці 

кримінального права має структурно-функціональне значення і позбавлений 

змістовного науково-методологічного призначення.  

По-друге, наука кримінального права поступово втрачає ту 

термінологічну системність, яка завжди їй була притаманна. Це яскраво 

видно по співвідношенню між собою в КК України понять «кримінальна 

санкція», «заходи кримінального примусу» та «заходи кримінально-

правового характеру». Тобто нормативна база не дає чіткого співвідношення 

цих понять, а теорія кримінального права представлена у двох варіантах: а) 

уникає змістовного співвідношення запропонованих понять, 

зосереджуючись на характеристиці виключно одного виду кримінальних 

санкцій; б) пропонує окремі авторські концепції, які з різних причин не 

можна віднести до положень доктрини кримінального права.  

Подібна ситуація склалась і в межах теорії конституційного права, 

адже представники цієї науки почали доводити існування конституційної 

відповідальності, так і не розібравшись з поняттям «конституційна санкція» 

[113; 169; 77; 115; 116]. В свою чергу, відбулося ототожнення понять 

«конституційна санкція» та «заходи конституційної відповідальності», 

поняття ж «заходи конституційного примусу» взагалі відсутнє в 

категоріальному апараті конституційного права. 

Наведені вище приклади з теорій кримінального і конституційного 

права показують, що питання визначення змісту правових санкцій має 

загальногалузевий характер, а проблеми, що притаманні окремим галузям 

права, набувають свого прояву і в межах науки адміністративного права та 

процесу.  

Адміністративне законодавство закріплює велику кількість санкцій, 

що вимагає від теорії адміністративного права, по-перше, здійснити 
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диференціацію адміністративних санкцій за чіткими науково-

обґрунтованими критеріями, по-друге, провести розмежування споріднених, 

але різних за змістовним наповненням понять, зокрема, «адміністративні 

санкції», «заходи адміністративного примусу», «заходи адміністративної 

відповідальності», «заходи забезпечення позову» і ін.  

Приведемо декілька прикладів із чинного законодавства України, які 

розкривають сутність проблеми диференціації адміністративних санкцій та 

санкцій, які передбачені нормами адміністративного права.  

По-перше, звертає на себе увагу той факт, що адміністративні санкції 

(тобто правова природа яких не викликає сумнівів і вони апріорі є 

адміністративно-правовими) представлені в національному законодавстві у 

вигляді «стягнень», «мір відповідальності», «заходів впливу» або більш 

завуальовано, наприклад, у вигляді «прийняття рішення суду про 

примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян». Вважаємо, що 

кожен використаний законодавцем термін повинен мати чітке змістовне 

наповнення, яке дозволяє осягнути різноманітність перелічених термінів та 

їх співвідношення між собою. В реальному ж житті це не так. Якщо 

законодавець і пропонує визначення, наприклад, адміністративного 

стягнення, воно відіграє в адміністративно-деліктному праві лише 

внутрішньо-функціональне призначення – розкриває сутність та правові 

механізми адміністративної відповідальності. Зовнішнє ж функціональне 

призначення та зв’язки адміністративних стягнень із іншими видами 

адміністративних санкцій в цьому визначенні законодавця не розкриті. 

Тобто є термін, який використовується у вузькій сфері правового 

регулювання суспільних відносин, але його зв’язок з багатьма іншими 

спорідненими термінами, що використовує адміністративне законодавство, 

не простежується. Зрозуміло, що такий термінологічний зв’язок можна 

вивести шляхом наукового абстрагування норм адміністративного права (що 

іноді і відбувається в наукових джерелах), але, при цьому, обов’язково 

з’являється елемент «суб’єктивізму висновків». Існування чисельних 
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концепцій та підходів до визначення правових явищ у адміністративному 

праві якраз і обумовлене «суб’єктивізмом висновків», адже на 

суб’єктивність отриманих результатів дослідження впливають такі фактори 

як досвід дослідника, обрана ним методологія дослідження, його 

приналежність до певної національної школи адміністративного права і ін. 

Звідси і відсутність у доктрині адміністративного права єдиного розуміння 

та підходу до адміністративної санкції. Часто законодавець взагалі не дає 

визначення адміністративної санкції. Наприклад, в адміністративно-

деліктному законодавстві відсутнє визначення заходів впливу, що 

застосовуються до неповнолітніх (ст. 24-1 КУпАП), також відсутнє 

визначення санкцій, які адміністративний суд вправі накладати в результаті 

розгляду публічно-правового спору (ч. 2 ст. 245 КАС України) і ін. Тобто 

законодавець, передбачаючи у нормативно-правових актах правову санкцію 

для вирішення поточної проблеми на практиці, іноді не переймається ні її 

місцем у загальній системі адміністративних санкцій, ні, тим паче, її 

значенням у категоріальному апараті та доктрині адміністративного права.     

По-друге, в національному законодавстві іноді закріплюються правові 

санкції, правова природа яких є невизначеною, що породжує нескінченні 

дискусії в юридичній науці. Наприклад, Закон України «Про рекламу» 

стверджує, що за порушення законодавства про рекламу винні особи несуть 

дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну 

відповідальність відповідно до положень національного законодавства [130, 

ст. 27]. На цьому праве регулювання юридичної відповідальності за 

порушення законодавства про рекламу не закінчується. Закон передбачає 

також підстави та порядок застосування до винних осіб санкцій у вигляді 

штрафів (ст. 27). У зв’язку з цим виникає декілька суперечностей 

теоретичного характеру: 

1) законодавець не акцентує увагу на тому, що мова йде власне про 

«адміністративні» штрафи. Такий висновок може зробити лише науковець, 
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обізнаний у теорії адміністративного права, користуючись наступними 

аргументами: 

- КУпАП є систематизованим нормативно-правовим актом, який 

передбачає підстави та порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності фізичних осіб. Розвиток національного законодавства 

призвів до того, що в законах України почали закріплювати адміністративні 

санкції, які застосовуються і до юридичних осіб [153, с. 125-132]. Власне 

цим обумовлено існування в Законі України «Про рекламу» підстав, санкцій 

та порядку їх накладання на юридичних осіб за порушення законодавства 

про рекламу; 

- більшість адміністративних санкцій вповноважені накладати 

органи виконавчої влади. Закон України «Про рекламу» чітко визначає, що 

накладати штрафи за порушення законодавства про рекламу може 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів [130, ст. 27]; 

- розмір штрафу вимірюється у «неоподатковуваних мінімумах 

доходів громадян», що притаманно і штрафам, які накладаються в порядку 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. При цьому, в 

окремих випадках розмір штрафу вичислюється «у розмірі кратності 

вартості розповсюдженої реклами»; 

2) законодавець уникає відповіді на запитання – «Чи є штраф за 

порушення законодавства про рекламу адміністративним стягненням і 

мірою адміністративної відповідальності?». Таким чином це питання було 

віддане на розсуд науковців, які маючи власні уявлення про адміністративне 

право і його правові явища запропонували декілька підходів – від визнання 

таких штрафів мірами адміністративної відповідальності до обґрунтування 

різниці між мірами адміністративної відповідальності та адміністративними 

санкціями, які накладаються на підприємства, організації та устави у 

випадках, передбачених національним законодавством.         
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Теж саме можна сказати і про Закон України «Про виключну 

(морську) економічну зону України», який теж акцентує увагу на тому, що 

за порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону 

України норми національного права передбачають цивільно-правовому, 

кримінальну, адміністративну і дисциплінарну відповідальність. Разом з 

тим, далі Закон визначає, що його окремі статті передбачають підстави та 

санкції юридичної відповідальності для юридичних осіб (незаконна 

промислова діяльність, порушення правил безпечної експлуатації споруд, 

незаконна експлуатація природних ресурсів, незаконне ведення морських 

наукових досліджень, забруднення морського середовища) у вигляді штрафу 

і конфіскації засобів і знарядь, із застосуванням яких вчинено порушення 

[121, ст. 22-26]. Тобто Закон України «Про виключну (морську) економічну 

зону України» теж не уточнює правову природу зазначених санкцій та не 

розкриває їх співвідношення із, наприклад, адміністративними стягненнями 

і мірами адміністративної відповідальності.         

По-третє, в національному законодавстві іноді закріплюються правові 

санкції, правова природа яких є визначеною, але визначеною таким чином, 

що, знову ж таки, породжує нескінченні дискусії в юридичній науці. 

Наприклад, ГК України передбачає неповний перелік адміністративно-

господарських санкцій, до яких відносить: а) адміністративно-

господарський штраф; б) застосування антидемпінгових заходів; в) 

зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання 

певних видів господарської діяльності; г) обмеження або зупинення 

діяльності суб’єкта господарювання; ґ) вилучення прибутку (доходу); д) 

застосування індивідуального режиму ліцензування на умовах та в порядку, 

визначених законом; є) ліквідація суб’єкта господарювання; ж) стягнення 

зборів (обов’язкових платежів); з) анулювання ліцензії (патенту) на 

здійснення суб’єктом господарювання окремих видів господарської 

діяльності; і) припинення експортно-імпортних операцій [44, ст. 238, 239]. 

Тобто законодавець намагався одночасно підкреслити адміністративно-
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правову природу цих санкцій та окреслити сферу їх застосування – суспільні 

відносини щодо здійснення господарської діяльності. Разом з тим, 

прийняття ГК України породило свого часу низку теоретичних та 

практичних проблем для адміністративного права, яке тільки-тільки 

розпочало своє реформування як галузь публічного права, що забезпечує 

реалізацію прав і свобод громадян у публічно-правовій сфері суспільних 

відносин (мова йде про 2003 рік, коли був прийнятий ГК України), а саме: 

-   адміністративні санкції і до цього були розпорошені по різним 

нормативно-правовим актам, що ускладнювало їх систематизацію в межах 

декількох нормативно-правових актів як джерел адміністративного права. 

Виключенням на той момент став лише КУпАП, який об’єднав в собі 

адміністративні санкції, що пов’язані із притягненням особи до 

адміністративної відповідальності та забезпеченням провадження у справах 

про адміністративні правопорушення. Прийняття ж ГК України взагалі 

унеможливило вирішення цього питання у майбутньому, адже законодавець 

чітко взяв орієнтир на правове закріплення адміністративних санкцій в 

залежності від специфіки сфери суспільних відносин, в якій порушуються  

вимоги національного права. Законодавець і сьогодні притримується цієї 

стратегії, а тому чітко визначеної системи адміністративних санкцій на 

законодавчому рівні не існує. Можливо через це хаос і невизначеність щодо 

системи адміністративних санкцій існує і в науці адміністративного права; 

- використання такої термінології в національному законодавстві 

при визначенні правових санкцій вважаємо некоректним. Якщо в наукових 

публікаціях можна допустити використання термінів «адміністративно-

господарські», «адміністративно-екологічні», «адміністративно-земельні» 

санкції, що свідчить про плюралізм думок в юридичній науці, то в межах 

національного законодавства така термінологія є неприпустимою. У всіх 

цих випадках мова йде про адміністративні санкції, які застосовуються у 

чітко визначеній сфері суспільних відносин. Тому вважаємо, що ст. 239 ГК 

України пропонує перелік не «адміністративно-господарських», а 
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адміністративних санкцій, які застосовуються у сфері господарської 

діяльності; 

- були скинуті до купи (без врахування мети їх застосування) всі 

адміністративні санкції, які застосовуються у сфері господарської 

діяльності. Це свідчить про те, що при розробці ГК України приймали 

участь представники науки господарського права, але не були залучені 

представники науки адміністративного права. Тому і таке другорядне 

ставлення до класифікації адміністративних санкцій в залежності від мети їх 

застосовування; 

- ГК України так і не дав відповіді на те, чи є адміністративно-

господарські санкції заходами адміністративного примусу та мірами 

адміністративно-господарської відповідальності. В цьому нормативно-

правовому акті лише акцентується увага на тому, що адміністративно-

господарські санкції можуть застосовуватись для припинення 

правопорушення суб’єкта господарювання та для ліквідації наслідків 

правопорушення. Разом з тим, ці цілі притаманні не всім перерахованим у 

ст. 239 ГК України санкціям. Наприклад, застосовування адміністративно-

господарського штрафу переслідує зовсім іншу мету, що не відображено в 

положеннях кодексу. 

Отже намагання законодавця визначити в джерелах права правову 

природу санкцій іноді є невдалим та необґрунтованим з точки зору теорії 

адміністративного права.  

Подібна ситуація склалась і з заходами процесуального примусу. 

Теорія адміністративного права і процесу як ігнорувалась, так і продовжує 

ігноруватись при розробці і вдосконаленні положень КАС України. З одного 

боку, процес уніфікації цивільного, господарського і адміністративного 

судочинства, з іншого – необхідність вирішення поточних проблем на 

практиці, спонукають законодавця закріплювати санкції не з огляду на 

доктрину адміністративного права і процесу, а з огляду на практику, що 

склалась у інших юридичних процесах України та інших країнах світу. Тому 



71 

аналіз положень КАС України не дає принципової відповіді на питання – 

«Чим заходи процесуального примусу відрізняються від інших 

процесуальних санкцій, які передбачені положеннями кодексу?».  

По-четверте, адміністративне право довгий час конкурувало із 

трудовим правом щодо регулювання трудових і службових відносин. 

Останнім часом намітилась тенденція щодо чіткого розподілу публічно-

правового регулювання службових відносин та приватноправового 

регулювання трудових відносин. Власне норми адміністративного права 

передбачають санкції, які застосовуються до державних службовців та до 

службовців в органам місцевого самоврядування. Про цю особливість 

адміністративного права ще неодноразово буде згадуватись в межах нашої 

науково-дослідної роботи, але хочемо звернути увагу в межах цього 

підрозділу роботи на особливості адміністративно-правового регулювання 

санкцій. Приміром, Закон України «Про державну службу» закріплює види 

дисциплінарних стягнень, до яких відносить: звільнення з посади державної 

служби зауваження; попередження про неповну службову відповідність; 

догану; зауваження [123, ст. 66]. Закон України «Про прокуратуру» теж 

закріплює перелік дисциплінарних санкцій, які застосовуються до 

прокурорів: звільнення з посади в органах прокуратури; заборона на строк 

до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на 

призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор 

обіймає посаду (крім Генерального прокурора); догана [129, ст. 49]. В свою 

чергу, Закон України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції 

України» пропонує свій перелік дисциплінарних санкцій, що 

застосовуються до поліцейських: звільнення із служби в поліції; звільнення 

з посади; пониження у спеціальному званні на один ступінь; попередження 

про неповну службову відповідність; сувора догана; догана; зауваження 

[124, ст. 13]. Існують і інші адміністративно-правові нормативні акти, що 

передбачають дисциплінарні санкції, які застосовуються до службовців 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Тобто 
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предмет адміністративно-правового регулювання набагато складніший ніж 

інші галузеві предмети правового регулювання (якщо порівнювати його із 

іншими традиційними галузями права – конституційним, цивільним, 

кримінальним), а тому арсенал засобів, за допомогою яких відбувається 

правове регулювання, набагато більший. Власне тому адміністративне 

право, регулюючи різні сфери суспільних відносин, оперує не тільки 

адміністративними санкціями як такими, а й використовує інші санкції, 

наприклад, дисциплінарні та матеріальні.  

Визначившись із проблемами, які витікають із особливостей 

законодавчого закріплення адміністративних санкцій, хочемо звернутися і 

до суттєвих проблем юридичної науки, які заважають чітко уявити систему 

адміністративних санкцій та визначити в цій системі місце заходів 

процесуального примусу.  

По-перше, в науковій літературі проблемним є питання розмежування 

між собою адміністративних санкцій і, наприклад, фінансових та 

податкових санкцій. З одного боку, всі ці комплексні правові утворення 

об’єднані методом правового регулювання, а з іншого – є суттєві 

розбіжності у предметі та принципах їх правового регулювання. В якості 

прикладу, звернемося до дисертаційного дослідження Р.А. Усенко 

«Фінансові санкції за адміністративним законодавством України» [157].  

Як бачимо, назва дисертаційного дослідження Р.А. Усенко свідчить 

про те, що фінансові санкції можуть закріплюватись нормами 

адміністративного права. Разом з тим, звернемось до положень дисертації.  

1) автор визначає правову природу «фінансових санкцій» не за 

галузевою приналежністю, як це зазвичай робиться в наукових джерелах, а 

за характером впливу на особу, що порушила норми національного 

законодавства. Тому в дисертації пропонується визначення фінансових 

санкцій як «виражених у грошовій формі заходів примусового впливу на 

порушників норм різних галузей права, які застосовуються переважно в 

адміністративному порядку, що дає підстави вважати застосування 
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фінансових санкцій проявом адміністративної відповідальності» [157, с. 84-

85]. При цьому вчений констатує, що фінансові санкції не слід плутати та 

ототожнювати із санкціями, які охоплюються фінансово-правовою 

відповідальністю. Р.А. Усенко використав цікавий науковий підхід, але, на 

нашу думку, сумнівний для отримання науково-виважених результатів. В 

адміністративному праві відсутнє загальне уявлення про адміністративні 

санкції та заходи адміністративної відповідальності. Вчений же вириває із 

усього загалу санкцій тільки ті, що виражені у грошовій формі, та 

намагається обґрунтувати думку, що всі фінансові санкції є заходами 

адміністративної відповідальності. Тобто юридична відповідальність взагалі 

та адміністративна відповідальність зокрема має широке трактування у 

працях Р.А. Усенко. Вважаємо, що про адміністративні санкції, які 

здійснюють на порушника грошовий чи майновий вплив, слід говорити при 

розкритті особливостей класифікації адміністративних санкцій. Штучно ж 

виділяти групу фінансових санкцій, а тим паче, зосереджувати виключно на 

ній свою увагу, вважаємо методологічно недоцільним. Результати 

дослідження Р.А. Усенко не мають значення ні для представників 

фінансового права, адже предмет його дослідження обмежений виключно 

системою адміністративних санкцій, ні для представників адміністративно-

деліктного права, які навпаки намагаються провести чітку межу між 

заходами адміністративної відповідальності та іншими адміністративними 

санкціями, що застосовуються органами публічної влади, ні для 

представників адміністративного процесуального права, адже висновки, 

представлені у дисертації Р.А. Усенко, не враховують, а в окремих випадках 

суперечать загальним засадам адміністративно-процесуального 

регулювання санкцій; 

2) автор суттєво вийшов за рамки предмету дисертаційного 

дослідження та, на нашу думку, заплутався у співвідношенні фінансової 

санкції, з одного боку, як елементу адміністративно-правової норми, а з 

іншого – як елементу фінансово-правової норми. Наприклад, Р.А. Усенко 
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стверджує, що «у визначені змісту поняття фінансово-правової санкцій, як 

елементу фінансово-правової норми, слід  виходити з того, що фінансово-

правова відповідальність, є теоретичною абстракцією, науковою категорією 

під якою розуміється застосування різних видів юридичної 

відповідальності… За порушення фінансово-правових норм можуть 

застосовуватись всі без винятку види юридичної відповідальності і можна 

вважати недоцільним визначення певного переліку видів юридичної 

відповідальності…» [157, с. 87]. Як зазначалося в попередніх підрозділах 

роботи, правову санкцію бажано в науковій літературі розглядати у двох 

змістовних аспектах – як елемент структури правової норми та як засіб 

охорони суспільних відносин. Розмежування цих двох підходів є важливим, 

адже в першому випадку розкривається механізм правового регулювання 

суспільних відносин – а) визначаються життєві обставини, які ініціюють дію 

норми права; б) фіксується модель поведінки учасників правовідносин у 

вигляді закріплення в законодавство прав, обов’язків, повноважень; в) 

встановлюються негативні наслідки невиконання вимог норми права, а в 

другому – механізм охорони та захисту встановлених у державі норм права 

(визначаються підстави, суб’єкти, порядок застосовування правових 

санкцій). Аналіз санкції як елементу структури правової норми приведе 

дослідника до одних висновків, тоді як аналіз санкції як заходу охорони та 

захисту суспільних відносин – до інших висновків, які поєднати між собою 

іноді неможливо. Тому дивно, що автор в одному випадку говорить про 

фінансові санкції як один із видів заходів адміністративно-правового впливу 

на порушника, а в іншому – розглядає їх як структуру фінансово-правової 

норми.  

На підставі аналізу думок Р.А. Усенко можна зробити висновок, що 

штучне виривання із системи адміністративних санкцій однієї із її 

класифікаційних груп, іноді може бути позбавлене науково-методологічного 

значення. Тому коли в науковій літературі пропонуються праці, присвячені 

процесуальним санкціям, необхідно звертати увагу на критерій, за якими 
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такі санкції були виділені в окрему групу, на аргументацію необхідності їх 

виділення, а також на вплив отриманих висновків для формування загальних 

уявлень про систему адміністративних санкцій, для розвитку доктрини 

адміністративного права та для вдосконалення положень національного 

законодавства. Таким чином можна перейти до наступної проблеми теорії 

адміністративного права, яка впливає на загальне розуміння системи 

адміністративного права і місце в цій системі заходів процесуального 

примусу.  

По-друге, в науковій літературі неодноразово піднімалось питання про 

визначення процесуальних санкцій та визнання процесуальної 

відповідальності як виду юридичної відповідальності. Конституція України 

називає тільки чотири види відповідальності: кримінальну, адміністративну, 

дисциплінарну і цивільно-правову (ст. 92). Разом з тим, положення ст. 92 

Конституції України можна тлумачити і по іншому, зокрема так, що 

виключно законами України визначаються засади кримінальної, 

адміністративної, дисциплінарної і цивільно-правової відповідальності, тоді 

як підстави та порядок застосування інших видів юридичної 

відповідальності можуть регламентуватися не тільки нормами законів, а й 

нормами підзаконних правових актів. Власне тому в науковій літературі час 

від часу піднімається питання визнання процесуальної відповідальності як 

виду юридичної відповідальності. Наприклад, П.М. Рабінович стверджує, 

що юридичну відповідальність можна класифікувати на чотири види: 

конституційна, дисциплінарна, процесуальна і міжнародна [137, с. 236]. 

Р.Т. Мухаєв до видів, які передбачені Конституцією України, додає сімейну, 

фінансову і процесуальну відповідальність [103, с. 431-433]. Разом з тим, 

найбільш повно обґрунтовує доцільність виділення процесуальної 

відповідальності в системі юридичної відповідальності К.В. Басін [13]. 

Вчений констатує наступне: 

- «до недавнього часу більшість учених вважали, що 

процесуальної відповідальності як самостійного різновиду немає», разом з 



76 

тим, процесуальні порушення були відомі здавна. Уже в далекі часи 

законодавець оберігав юридичний процес від правопорушень шляхом 

встановлення за їх вчинення відповідальність [13, с. 51]. Не хочемо 

поглиблюватись у сиву давнину, що не є безпосереднім предметом нашого 

дослідження, адже сучасне процесуальне законодавство України передбачає 

санкції за порушення норм процесуального права. Наприклад, ст. 131 КПК 

України передбачає можливість накладення грошового стягнення на 

учасника процесу, який порушує вимоги процесуального законодавства, ст. 

144 ЦПК України, ст. 132 ГПК України і ст. 145 КАС України – накладення 

штрафу; 

- термін «процесуальна відповідальність» є збірним поняттям, яке 

об’єднує різні її види [13, с. 52]. Наприклад, К.В. Басін до видів 

процесуальної відповідальності відносить конституційно-процесуальну 

відповідальність. Не можемо в повній мірі погодитись з цим твердженням, 

адже положення національного процесуального законодавства дозволяють 

серед видів процесуальної відповідальності виділити лише кримінально-

процесуальну, цивільно-процесуальну, господарсько-процесуальну та 

адміністративно-процесуальну відповідальності. Тобто процесуальної 

відповідальності як окремого виду юридичної відповідальності не існує. 

Якщо ж визнавати існування процесуальних видів юридичної 

відповідальності, то доведеться констатувати, що окрім цивільно-правової, 

адміністративної, дисциплінарної та кримінальної відповідальності існують 

ще кримінально-процесуальна, цивільно-процесуальна, господарсько-

процесуальна та адміністративно-процесуальна відповідальності; 

- всі види процесуальної відповідальності характеризуються 

такими ознаками: а) засновуються на нормах процесуального права, що 

містять міру відповідальності; б) настають в результаті скоєння 

процесуального правопорушення, що відображається у свідомому 

невиконанні або порушенні процесуальних обов’язків учасниками 

судочинства; в) виникають в рамках процесуальних правовідносин; г) їх 
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засоби мають переважно поновлювальний характер; ґ) мають специфічні 

цілі свого впливу – припинення процесуального правопорушення й 

забезпечення нормального порядку судочинства; д) реалізуються не лише в 

ході застосування примусових засобів, а й в правомірній поведінці суб’єктів 

процесуальних відносин [13, с. 57-58]. Не з усіма ознаками процесуальної 

відповідальності, що виділяє К.В. Басін, погоджуємось. Наприклад, яке 

порушення норм процесуального права слід вважати процесуальним 

правопорушенням? Тобто не можна ототожнювати два поняття 

«протиправне діяння» та «правопорушення», про що неодноразово йшла 

мова в межах нашого дослідження. Також не можемо погодитись із тим, що 

заходи процесуальної відповідальності мають переважно «поновлювальний 

характер». Занадто вільне трактування терміну «поновлення», яке має 

яскраво виражений суб’єктивний характер. Якщо так підходити до 

визначення ознак процесуальної відповідальності, то тоді доведеться 

визнати і той факт, що адміністративні стягнення теж мають 

поновлювальний характер, адже поновлюють справедливість у суспільстві. 

Принципово не підтримуємо концепцію поділу юридичної відповідальності 

на перспективну і ретроспективну, тому вважаємо, що процесуальна 

відповідальність (якщо визнати її існування [21]) реалізується виключно в 

ході застосування заходів примусового характеру. З іншими ознаками, які, 

на думку К.В. Басіна, характеризують процесуальну відповідальність, 

погоджуємось та вважаємо їх достатньо виваженими і обґрунтованими.  

Отже факт визнання адміністративної процесуальної юридичної 

відповідальності зумовлює необхідність порівняльної характеристики 

термінів та понять «заходи процесуального примусу» і «заходи 

адміністративно-процесуальної відповідальності». Законодавець не 

вирішився так радикально вирішувати цю проблему (тобто відмовився від 

використання в національному законодавстві терміну «заходи 

адміністративно-процесуальної відповідальності», а тому використав у 

національному законодавстві термін, який, з одного боку, позбавлений 
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ідентифікаційних ознак у загальній системі адміністративних санкцій, а, з 

іншого, є найменш вразливим з точки розу теорії адміністративного 

процесуального права (мова йде про термін «заходи процесуального 

примусу»).   

По-третє, в наукових джерелах досліджуються окремі види 

адміністративних санкцій у відриві від визначення їх місця у загальні 

системі адміністративних санкцій. Наприклад, І.С. Войтенко запропонувала 

комплексне дослідження адміністративно-господарських санкцій як виду 

адміністративних санкцій [33; 34, с. 117-121], але дослідження звелося: 

- до обґрунтування думки, що поняття «адміністративно-господарські 

санкції» та «заходи адміністративної відповідальності» є тотожними 

поняттями. Автор стверджує: «Застосування адміністративно-господарських 

санкції в адміністративній юрисдикції можна характеризувати як 

регламентовану законодавством діяльність посадових осіб уповноважених 

органів державної влади, яка полягає у притягненні суб’єкта до 

відповідальності в адміністративному порядку за порушення вимог 

законодавства, яким регулюються конкретна сфера» [33, с. 27]. Власне тому, 

І.С. Войтенко весь час відшукує загальні риси, що притаманні як 

адміністративно-господарським санкціям, так і заходам адміністративної 

відповідальності. Знову ж таки, наголошуємо, що в переліку 

адміністративно-господарських санкцій, які передбачені ст. 239 ГК України, 

є такі, що не відповідають загальним ознакам заходів юридичної 

відповідальності, адже застосовуються не з метою виховання та покарання 

правопорушника (як це відбувається при застосування адміністративних 

стягнень), а з метою припинення протиправної поведінки особи, наприклад, 

припинення експортно-імпортних операцій; 

- до слабкої аргументації висновку, що адміністративно-господарські 

санкції є видом адміністративних санкцій. Тобто І.С. Войтенко 

запропонувала два критерії, за якими можна адміністративно-господарські 

санкції розглядати як вид адміністративних санкцій: 1) положення ГК 
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України чітко розрізняють заходи господарської відповідальності та 

адміністративно-господарські санкції; 2) такі санкції застосовуються за 

ініціативою органів державної влади чи місцевого самоврядування [33, с. 

37]. Яким же чином розрізняти між собою, наприклад, адміністративні, 

фінансові та податкові санкції? Всі вище перелічені санкції теж ініціюються 

органами державної влади;  

- до пропозицій поліпшення положень законодавства, які 

сприймаються особисто нами як науково-необґрунтовані. Наприклад, І.С. 

Войтенко стверджує: «Необхідним кроком є включення до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення ряду статей, якими б встановлювався: 

а) вичерпний перелік адміністративно-господарських санкцій; б) вичерпний 

перелік підстав застосування санкцій у кожній сфері господарської 

діяльності із посиланням на відповідні законодавчі акти; в) вичерпний 

перелік органів уповноважених здійснювати контроль та застосовувати 

санкції; г) визначити загальний порядок та умови застосування санкцій 

різними суб’єктами правозастосування» [33, с. 37]. Нема сенсу виділяти в 

КУпАП окремі види санкцій в залежності від сфери їх застосування 

(адміністративно-господарські, адміністративно-екологічні, 

адміністративно-енергетичні і ін.). Підставою застосування більшості 

адміністративно-господарських санкцій є вчинення протиправного діяння, а 

не правопорушення, яке характеризується наявністю складу 

правопорушення (суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна та об’єктивна сторона). 

Єдиною ж підставою застосування заходів адміністративної 

відповідальності є вчинення адміністративного правопорушення. В цьому і 

основна різниця між адміністративними санкціями та заходами 

адміністративної відповідності, підставою застосування перших є вчинення 

протиправного діяння, а других – вчинення адміністративного 

правопорушення.   

По-четверте, трансформація предмету правового регулювання та 

перегляд системи адміністративного права, на нашу думку, не можуть не 



80 

позначитись на уявленнях про систему адміністративних санкцій. Предмет 

адміністративного права є складним за своєю структурою правовим явищем, 

на що звертають увагу всі науковці, які його досліджують. І сьогодні в 

суспільстві можна віднайти правовідносини, правова природа яких є 

спірною. І однозначно відповісти на питання, - нормами якої галузі права ці 

відносини регулюються, - науковці не можуть. Разом з тим, є чітке 

розуміння того, що адміністративне право регулює три основні групи 

суспільних відносин – управлінські, публічно-сервісні та правоохоронні [95, 

с. 34-39]. Кожна із названих сфер суспільних відносин потребує правової 

охорони у вигляді правових санкцій, тому роль правоохоронних відносин 

ускладнюється, адже вони забезпечують не тільки охорону управлінських та 

публічно-сервісних відносин, а й охороняють самі себе. Це яскраво 

проявляється у заходах процесуального примусу, які охороняють не 

управлінські чи публічно-сервісні відносини, а процесуальні відносини, що 

складаються в ході адміністративного судочинства. Також сьогодні відбувся 

чіткий поділ норм адміністративного права та адміністративних 

правовідносин на три великі групи: матеріальні, процедурні і процесуальні. 

Наприклад, матеріальні норми адміністративного права встановлюють 

галузеві принципи, адміністративно-правовий статус осіб, систему органів 

виконавчої влади, суб’єктів адміністративного права і ін., процедурні норми 

– порядок реалізації адміністративних прав, обов’язків та повноважень 

суб’єктами адміністративного права, а процесуальні норми – порядок 

розгляду адміністративними судами публічно-правових спорів. Кожна сфера 

норм адміністративного права потребує охорони, в тому числі, за 

допомогою закріплення і застосування адміністративних санкцій. Так 

санкції, передбачені нормами матеріального адміністративного права, 

забезпечують охорону матеріальних, процедурних та процесуальних норм. 

Санкції, передбачені нормами процедурного права, забезпечують охорону 

процедурних норм та правовідносин. А санкції, передбачені 

процесуальними нормами, забезпечують виключно охорону процесуальних 
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норм та правовідносин. Таким чином виникає необхідність окремої 

характеристики матеріальних, процедурних і процесуальних санкцій, що 

передбачені нормами адміністративного права. Такий підхід до класифікації 

адміністративних санкцій дозволяє, по-перше, зосередитись виключно на 

санкціях, які застосовують суди в межах адміністративного судочинства, по-

друге, розкрити специфіку заходів процесуального примусу як виду 

процесуальних санкцій.                             

Отже в адміністративному праві при визначенні загальної системи 

санкцій, що передбачені нормами адміністративного права, необхідно 

враховувати, по-перше, той факт, що терміном «адміністративні санкції» не 

охоплюється весь спектр санкцій, які закріплює адміністративне 

законодавство, по-друге, поліструктурність адміністративного права, яке 

регулює управлінські, публічно-сервісні та правоохоронні відносини; по-

третє, симбіоз в адміністративному праві матеріальних, процедурних і 

процесуальних норм.    

Вже зверталась увага на те, що вирішення проблеми визначення 

системи санкцій, які регламентуються нормами адміністративного права, 

вимагає від науковців не тільки обґрунтованої диференціації таких санкцій, 

а й чіткого їх відмежування від інших споріднених понять, які за своєю 

суттю не є санкціями. Наприклад, в адміністративному праві багато уваги 

приділяється системі заходів адміністративного примусу, серед елементів 

якого виділяють заходи попередження. Ці заходи характеризуються тим, що, 

по-перше, застосовуються, в тому числі, і до осіб, які є законослухняними і 

ніяких порушень не вчиняли, по-друге, метою їх застосовування є 

відвернення шкідливих наслідків, які при певних обставинах можуть 

настати для окремої особи, суспільства чи держави. Заходи 

адміністративного попередження не є правовими санкціями, адже зазвичай 

позбавлені індивідуального характеру (наприклад, встановлення карантину, 

перекриття проїзду транспорту і ін.), іноді оформлені не у вигляді правових 

обмежень, а у вигляді додаткових правових вимог (митний контроль, 
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перевірка документів в місцях пропуску і ін.), правовою підставою їх 

застосування є загальна вимога чинного законодавства до конкретної 

правової ситуації, а не вчинення суб’єктом протиправного діяння. Таким 

чином, поняття «адміністративні санкції» та «заходи адміністративного 

примусу» лише частково збігаються між собою, адже заходи 

адміністративного припинення та заходи адміністративної відповідальності, 

які входять до структури заходів адміністративного примусу, одночасно є і 

адміністративними санкціями, тоді як заходи адміністративного 

попередження, будучи заходами адміністративного примусу, не є 

адміністративними санкціями.        

На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

основними проблемами, які заважають використовувати термін 

«адміністративна санкція» як на теоретичному, так і на практичному рівні, є: 

1) відсутність комплексних наукових праць, які пропонували б науково 

обґрунтовану і внутрішньо узгоджену систему санкцій, що закріплюються 

нормами адміністративного права; 2) безвідповідальне використання в 

національному законодавстві термінології, яка продовжує створювати 

умови для безсистемного сприйняття науковцями, юристами, суб’єктами 

правозастосування та пересічними громадянами поняття «адміністративні 

санкції». Ці проблеми негативно впливають і на рівень досліджень заходів 

процесуального примусу як одного з елементів системи адміністративних 

санкцій. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Дослідження санкції як елементу адміністративно-правового 

регулювання та охорони суспільних відносин дає можливість зробити 

наступні висновки. 

1. З’ясовано, що в науковій літературі склалися два основні підходи до 

визначення поняття «санкції»: 1) санкція – це елемент структури норми 
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адміністративного права, який розглядається у нерозривному зв’язку з 

іншими її елементами – гіпотезою та диспозицією; 2) санкція – це захід 

адміністративно-правового впливу на осіб з метою забезпечення їхньої 

правомірної поведінки. 

2. Встановлено, що, по-перше, обидва підходи можуть 

використовуватись у межах одного наукового джерела, але для розкриття 

змісту різних категорій адміністративного права – для характеристики 

структури норми адміністративного права та для визначення особливостей 

адміністративно-правового впливу на учасників адміністративних 

правовідносин; по-друге, жоден із запропонованих наукових підходів сам по 

собі не розкриває зміст поняття «санкція» без урахування низки додаткових 

наукових підходів, якими переповнена сучасна юридична наука.  

3. До додаткових підходів слід віднести такі: 

а) санкція – це елемент структури норми адміністративного права, 

який передбачає заходи негативного впливу на осіб, що порушили норму 

права. При цьому до заходів негативного впливу можуть належати не тільки 

заходи юридичної відповідальності, а й інші заходи, які тимчасово 

обмежують права особи (наприклад, адміністративне затримання, 

відсторонення водія від управління транспортним засобом, застосування до 

особи спеціальних засобів і ін.); 

б) санкція – це елемент структури норми адміністративного права, 

який передбачає як заходи негативного впливу (як результат порушення 

норми права), так і заходи заохочення (як результат дотримання вимог 

диспозиції). Таким чином, зміст поняття «санкція» розширюється та 

визначається як реакція держави (інших уповноважених на те суб’єктів) на 

виконання чи невиконання диспозиції норми адміністративного права; 

в) санкція – це негативні наслідки порушення адміністративно-

правової норми, які настають у результаті застосовування заходів 

державного примусу. Такий підхід допомагає зрозуміти, чому іноді в 

структурі норми адміністративного права санкція має не адміністративно-
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правову, а кримінально-правову чи цивільно-правову природу. Разом із тим 

поняття «державний примус» охоплює своїм змістом як правові санкції, так 

і інші заходи впливу, що тимчасово обмежують права осіб, але 

застосовуються як заходи упередження чи профілактики; 

г) санкція – це негативні наслідки порушення адміністративно-

правової норми у вигляді юридичної відповідальності. У даному випадку 

відбувається ототожнення санкцій та заходів юридичної відповідальності, 

що, на думку здобувача, є руйнівною тенденцією в науці адміністративного 

права.  

4. Встановлено, що в науці адміністративного права не набула 

поширення класифікація санкцій на «охоронювані» (передбачають негативні 

наслідки за невиконання особою диспозиції адміністративно-правової 

норми) та «заохочувальні» (передбачають позитивні наслідки за виконання 

особою диспозиції адміністративно-правової норми).  

5. Зазначено, що класифікація санкцій, які передбачені нормами 

адміністративного права, може відбуватися за різноманітними критеріями. 

Наприклад, поліструктурність адміністративного права вимагає у 

класифікації санкцій враховувати специфіку різних сфер суспільних 

відносин, які охоплюються предметом адміністративного права. За цим 

критерієм санкції поділяються на дисциплінарні та адміністративні. Ця 

класифікація показує, що в теорії адміністративного права не можна 

ототожнювати два самостійних поняття – «санкція, передбачена нормами 

адміністративного права» та «адміністративна санкція». Перше поняття 

охоплює своїм змістом як адміністративні санкції, так і дисциплінарні 

санкції, які передбачаються нормами адміністративного права для 

державних та муніципальних службовців. 

6. Залежно від сфери реалізації адміністративно-правових норм 

адміністративні санкції можна поділити на антикорупційні, екологічні, 

міграційні, у сфері містобудування тощо. За цільовою спрямованістю 

адміністративні санкції поділяються на виховні (наприклад, заходи впливу, 
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що застосовуються до неповнолітніх у порядку провадження у справах про 

адміністративні правопорушення), запобіжні (наприклад, відсторонення 

водія від управління транспортним засобом), забезпечувальні (наприклад, 

доставлення порушника у відділення поліції) та наказові (наприклад, 

адміністративний штраф, який застосовується в порядку провадження у 

справах про адміністративні правопорушення). За змістом здійснюваного на 

особу впливу адміністративні санкції можна поділити на моральні 

(наприклад, попередження), матеріальні (наприклад, штраф) і змішані 

(наприклад, адміністративний арешт).  

7. Доведено, що, визначаючи загальну систему санкцій, які 

передбачені нормами адміністративного права, необхідно враховувати, по-

перше, той факт, що терміном «адміністративні санкції» не охоплюється 

весь спектр санкцій, які закріплює адміністративне законодавство, по-друге, 

поліструктурність адміністративного права, яке регулює управлінські, 

публічно-сервісні та правоохоронні відносини, по-третє, симбіоз в 

адміністративному праві матеріальних, процедурних і процесуальних норм.  

8. Аргументовано думку, що в теорії адміністративного права окремо 

слід виділяти систему матеріальних, процедурних і процесуальних санкцій, 

враховуючи при цьому специфіку правовідносин, в яких ці санкції 

реалізуються (у сфері публічного управління, публічно-сервісній чи 

правоохоронній сферах). Зауважено, що слід чітко відмежовувати 

адміністративні санкції від заходів адміністративного попередження як виду 

заходів адміністративного примусу, які: а) можуть застосовуватись до осіб, 

що є законослухняними і жодних порушень не вчиняли; б) метою їх 

застосування може бути відвернення ймовірних шкідливих наслідків для 

окремої особи, суспільства чи держави; в) можуть бути позбавлені 

індивідуального характеру; г) нерідко оформлені не у вигляді правових 

обмежень, а у вигляді додаткових правових вимог; ґ) правовою підставою їх 

застосування є не вчинення протиправного діяння, а загальна вимога 

чинного законодавства до конкретної правової ситуації. 
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9. Констатовано, що в наукових працях, які присвячені системі 

адміністративних санкцій, не враховується специфіка заходів 

процесуального примусу, що не дає змоги встановити змістовий та 

функціональний зв’язок між поняттями «адміністративні санкції» та «заходи 

процесуального примусу».  
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РОЗДІЛ 2. 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУСУ В КАТЕГОРІАЛЬНОМУ 

АПАРАТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА  

 

2.1 Розвиток наукової думки про адміністративний примус в 

доктрині адміністративного права 

 

Про ознаки та види заходів адміністративного примусу в науковій 

літературі точаться дискусії з 20-х років минулого століття, коли в УСРР у 

1927 році був прийнятий Адміністративний кодекс, який закріплював 

розділи, присвячені підставам та порядку застосування органами державної 

влади окремих видів примусових заходів [4]. За століття ситуація мало в 

чому змінилася – дискусії продовжуються як стосовно визначення 

адміністративного примусу та його ознак, так і стосовно класифікації 

заходів адміністративного примусу. Пояснюється такий стан речей тим, що, 

по-перше, змінюється (трансформується) з об’єктивних причин державно-

владний вплив на суспільні відносини (командно-адміністративні методи 

управління замінюються гармонійним поєднанням приписів, заборон та 

дозволів), по-друге, з кожним десятиліттям ускладнюється суспільне життя, 

яке потребує нових форм реагування держави, в тому числі, у вигляді 

закріплення в національне законодавство нових видів заходів 

адміністративного примусу, по-третє, безсистемність сучасної науки 

адміністративного права, що призводить до термінологічного хаосу в 

категоріальному апараті цієї галузевої науки.  

Повертаючись до проблеми використання та співвідношення наукової 

термінології, а саме термінів «адміністративні санкції» і «заходи 

адміністративного примусу», слід зазначити, що науковці свідомо чи 

несвідомо розмежували між собою сфери використання цих категорій. 

Приведемо декілька прикладів, які підтверджують наш висновок.  
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Підручники та навчальні посібники є синтезом базових та загально 

визнаних знань про адміністративне право і адміністративно-правові явища,  

а тому в їх змісті найбільш яскраво простежується штучне розмежування 

сфер використання термінів «адміністративні санкції» та «заходи 

адміністративного примусу».  

Автори підручника «Адміністративне право України. Академічний 

курс» за загальною редакцією В.Б. Авер’янова розкривають зміст 

адміністративних санкцій у підрозділі, який присвячено структурі норм 

адміністративного права [1, с. 109-115]. Зокрема, зазначається, що:  

- санкції містять вказівку на застосування заходів 

адміністративного примусу чи заходів дисциплінарної відповідальності [1, 

с. 114]. Якщо санкція це вказівна на застосування заходів адміністративного 

примусу, то в подальшому, при характеристиці, наприклад, 

адміністративних стягнень чи заходів адміністративного припинення 

відпадає необхідність їх характеристики через категорію «санкція», адже є 

інша категорія, яка дозволяє характеризувати будь-які негативні наслідки 

невиконання вимог національного законодавства; 

- санкції, на думку авторів підручника, можуть застосовуватись 

органами виконавчої влади та їх посадовими особами [1, с. 114]. Цей 

висновок заганяє у глухий кут будь-якого сучасного дослідника. Виходить, 

що санкції, які застосовує адміністративний суд не є адміністративними 

санкціями. З цим твердженням авторів підручника не погоджуємось, адже 

якщо адміністративне право розглядати як симбіоз матеріальних, 

процедурних і процесуальних норм, доведеться визнати і той факт, що 

адміністративні суди теж є суб’єктами, що вправі накладати адміністративні 

санкції. Частково думку авторів виправдовує той факт, що в 2004 році, коли 

був написаний підручник, ще не був прийнятий КАС України. Разом з тим, в 

Україні діяв КУпАП, який передбачав великий перелік адміністративних 

стягнень, що вправі накладати на правопорушника тільки суди; 
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- санкції найбільш повно систематизовані у КУпАП [1, с. 115]. З 

цим твердженням погоджуємось, адже нормативно-правових актів, в яких 

закріплюються адміністративні санкції безліч. Лише їх перерахування та 

швидкий аналіз зайняв би більшу частину науково-дослідної роботи. 

Натомість сьогодні адміністративні санкції сконцентровані також у КАС 

України.  

Наступні ж положення підручника «Адміністративне право України. 

Академічний курс» за загальною редакцією В.Б. Авер’янова, які були 

пов’язані із негативною реакцією держави на протиправні дії особи, 

характеризуються і розкриваються виключно за допомогою понять «заходи 

адміністративного примусу» та «заходи адміністративної відповідальності 

[1, с. 411-476].  

Автори  підручника «Курс адміністративного права» за загальною 

редакцією В.В. Коваленка теж характеризують поняття «адміністративна 

санкція» в підрозділі, який присвячено поняттю та структурі норми 

адміністративного права [81, с. 41]. Зміст же всіх інших підрозділів 

підручника, які пов’язані із обмеженням прав і свобод осіб та застосуванням 

до них адміністративних санкцій, розкриваються через використання 

термінів «заходи адміністративного примусу» та «заходи адміністративної 

відповідальності» [81, с. 218-233, 309-328, 379-381]. Навіть адміністративне 

стягнення, яке є яскравим прикладом адміністративної санкції, було 

визначене через поняття «адміністративна відповідальність». Так автори  

підручника «Курс адміністративного права» за загальною редакцією В.В. 

Коваленка запропонували наступне визначення: «Під адміністративним 

стягненням розуміється матеріалізований вияв адміністративної 

відповідальності, негативний правовий наслідок неправомірної поведінки 

особи, яка вчинила адміністративний проступок, у вигляді певних 

несприятливих заходів морального, матеріального та фізичного характеру» 

[81, с. 342]. Взагалі виступаємо проти використання у визначеннях правових 

явищ виразів, які носять абстрактний і розмитий змістовний характер, 
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наприклад, «матеріалізований вияв», «певних несприятливих» і ін. До того 

ж не погоджуємося з тим, що адміністративні стягнення мають 

несприятливий фізичний характер. Наприклад, застосування заходів 

адміністративного припинення як правило супроводжується 

застосовуванням фізичного впливу на порушника (затримання, одягання 

наручників і ін.). Коли ж мова йде про адміністративні стягнення, то 

фізичний вплив є недопустимим в цивілізованому суспільстві. 

Адміністративні стягнення можуть нести організаційні обмеження для 

особи, яку притягнули до адміністративної відповідальності. Наприклад, 

адміністративний арешт не фізично, а організаційно обмежує 

правопорушника.  

Т.О. Коломоєць у підручнику «Адміністративне право України. 

Академічний курс» взагалі стисло дає характеристику санкції як елементу 

адміністративно-правової норми, зазначаючи, що це частина норми, яка 

вказує на захід впливу з боку держави у випадку порушення правил, 

передбачених нормою [70, с. 36]. Підкреслюємо, що Т.О Коломоєць не 

звужує санкцію лише до заходів адміністративного чи дисциплінарного 

примусу, а пропонує термін, який можна трактувати більш широко – «захід 

впливу з боку держави». В наступних положеннях підручника Т.О. 

Коломоєць обмежується характеристикою трьох ключових понять 

«адміністративний примус», «адміністративна відповідальність» та 

«адміністративне стягнення», уникаючи при цьому вживання терміну 

«санкція» [70, с. 247-337]. Наприклад, адміністративне стягнення 

визначається як захід примусу, що «застосовується уповноваженими 

державними органами, як правило, виконавчої влади, від імені держави до 

осіб, винних у скоєнні адміністративного правопорушення» [70, с. 290].  

Вище були представлені підручники, які розкривали систему 

адміністративного права та сутність адміністративно-правових явищ до 

введення МОН України стандартів юридичної освіти. Якщо ж звернутися до 

змісту підручників, які були написані у відповідності до стандартів 
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юридичної освіти, то взагалі виникає гнітюча ситуація. Наприклад, у 

навчальному посібнику В.М. Бевзенка і Р.С. Мельника «Загальне 

адміністративне право» взагалі відсутні положення, присвячені структурі 

норми адміністративного права та заходам адміністративного примусу [91]. 

Якщо відсутність підрозділу, присвяченого заходам адміністративного 

примусу, можна пояснити (адже питання адміністративної відповідальності 

та застосування заходів адміністративного примусу, на думку В.М. Бевзенка 

і Р.С. Мельника, слід розглядати в межах Особливого адміністративного 

права), то відсутність положень, які розкривають структуру норми 

адміністративного права, пояснити важко.                                              

Автори підручника «Адміністративне право України. Повний курс» 

теж проігнорували вчення про структуру норми адміністративного права та 

вчення про адміністративний примус, натомість запропонували підрозділи в 

частині Особливого адміністративного права, які присвячені заходам 

адміністративної відповідальності [2, с. 299-308]. При цьому автори не 

відзначились оригінальністю і запропонували визначення адміністративного 

стягнення, яке дається в КУпАП, а при характеристиці адміністративної 

відповідальності підкреслили, що вона має подвійну природу – є різновидом 

адміністративного примусу та юридичної відповідальності [2, с. 287]. 

Склалася дивна ситуація – вчення про адміністративний примус відсутнє в 

підручниках з адміністративного права, але студентам пояснюють, що 

адміністративна відповідальність це різновид адміністративного примусу.  

Сподіваємось, що у майбутньому ці прогалини будуть усунені у 

освітній програмі з адміністративного права для студентів закладів вищої 

освіти.  

Отже, відсутність у науковій літературі комплексних праць, 

присвячених визначенню та системі адміністративних санкцій, завжди 

компенсувалась наявністю численних концепцій щодо визначення поняття 

«адміністративний примус» та стосовно системи заходів адміністративного 

примусу. У теорії ж адміністративного права відбувся штучний поділ 
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змістового наповнення понять «адміністративні санкції» та «заходи 

адміністративного примусу». А саме, термін «адміністративні санкції» 

використовувався для характеристики структури адміністративно-правової 

норми та інколи заходів адміністративної відповідальності, тоді як терміном 

«заходи адміністративного примусу» охоплювався весь спектр негативного 

впливу адміністративного права на суспільні відносини [56, с. 90-94; 138, с. 

134-141]. У зв’язку з тим, що, по-перше, заходи адміністративного примусу 

включали у свій зміст адміністративні санкції, по-друге, традиційні 

класифікації заходів адміністративного примусу розпорошували 

адміністративні санкції по декількох класифікаційних групах, відпадала 

необхідність дослідження адміністративних санкцій як виду 

адміністративного примусу. Дослідники, як правило, зосереджували свою 

увагу на характеристиці окремих груп заходів адміністративного примусу 

(наприклад, адміністративних стягнень, заходів адміністративного 

попередження та ін.).  

Також в цьому підрозділі роботи хочемо більш детально дослідити 

особливості розвитку наукової думки про зміст адміністративного примусу 

та систему його заходів, адже перековані, що вирішення цього завдання 

допоможе в наступних положеннях науково-дослідної роботи остаточно 

визначитись із змістом процесуальних заходів примусу та їх місцем у 

системі заходів адміністративного примусу.  

Проблеми адміністративного примусу досліджувались на 

монографічному [135], дисертаційному рівнях [71] та на рівні окремих 

наукових публікацій [96; 72; 29; 31;149].     

Зрозуміло, що в межах цього підрозділу, не будемо аналізувати всі без 

виключення наукові джерела, в яких пропонувались авторські концепції 

визначення змісту адміністративного процесу та критерії класифікації його 

заходів. Хочемо звернути увагу на ті наукові праці, які розкривають основні 

тенденції в науці адміністративного права стосовно визначення 
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адміністративного примусу, виділення його ознак та видів заходів 

адміністративного примусу.    

Наприклад, Т.О. Коломоєць, намагаючись визначити місце 

адміністративного примусу в публічному праві підкреслює, що в 

публічному праві застосовується багато заходів примусу, а тому важливо 

розрізняти такий примус за декількома критеріями: 

по-перше, за підсумками застосування – «такий, що застосовується 

внаслідок винного діяння, і такий, що застосовується внаслідок невинного 

діяння, або з точки зору об’єктивно протиправного, і, нарешті, різновид, що 

застосовується внаслідок припущення можливості виникнення 

правопорушення» [71, с. 95]. І дійсно більшість представників 

адміністративного права акцентує увагу на тому, що основна відмінність 

заходів адміністративного примусу від багатьох інших заходів державного 

примусу у тому, що підставою їх застосовування є не тільки вчинення 

протиправного діяння, а й реальна ймовірність його вчинення чи реальна 

ймовірність настання шкідливих наслідків для особи, суспільства чи 

держави. Власне цей критерій довгий час лежав в основі розподілу 

адміністративних санкцій, які визначалися як негативна реакція держави на 

протиправні діяння особи, та заходів адміністративного примусу, 

застосування яких пов’язувалось не тільки з протиправною поведінкою 

особи, а й з іншими обставинами, передбаченими в законі, які тимчасово 

обмежують права осіб; 

по-друге, в залежності від виду правопорушення – «примус, що 

реалізується в адміністративних, фінансових, екологічних, митних 

правовідносинах» [71, с. 95]. Дійсно публічне право є багатогранним, а тому 

доводиться констатувати, що іноді виникає дилема – охоплюється поняттям 

«адміністративний примус», наприклад, державний примус, що 

здійснюється в сфері митних та фінансових правовідносин, чи «ні». Так, ст. 

333 МК України закріплює: «Митні органи мають право у примусовому 

порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби 



94 

та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного 

контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які 

без дозволу митних органів вийшли із зони митного контролю за межі 

митної території України і не перебувають у територіальних водах інших 

держав» [99]. З одного боку, заходи митного та фінансового примусу можна 

розглядати як різновид адміністративного примусу, а з іншого – фінансове 

та митне право вже довгий час розвиваються самостійно у відриві від 

загальної доктрини адміністративного права, а тому набули свою специфіку 

і в системі заходів примусу. Повністю погоджуємось з висновками Т.О. 

Коломоєць, що для уникнення термінологічних протиріч в науковій 

літературі доречно говорити про державний примус у сфері митних, 

фінансових чи екологічних правовідносин. Сумнів викликає висновок про 

те, що підставою розмежування примусу в публічному праві є вид 

правопорушення. На нашу думку, коректніше було б говорити про вид 

протиправного діяння, адже вчинення правопорушення є підставою 

застосування юридичної відповідальності, тоді як підставою застосування 

заходів державного примусу є вчинення протиправного діяння; 

по-третє, за основною метою застосування – «такий, що передбачає 

покарання винних, такий, що переслідує профілактичну, превентивну, 

припиняючу мету» [71, с. 95]. З цим твердженням Т.О. Коломоєць повністю 

погоджуємось, адже не дивлячись на різноманітні класифікації заході 

адміністративного примусу, що представлені в спеціальній літературі, 

головним критерієм диференціації заходів адміністративного примусу на 

види завжди була мета їх застосування. 

В науковій літературі пропонуються визначення адміністративного 

примусу, які різняться між собою: 

- суб’єктами застосування заходів примусу – а) застосовуються 

виключно органи державного управління; б) застосовуються органами 

державного управління та судами; в) застосовуються органами державного 
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управління, судами та громадськими організаціями (М.І. Єропкін, О.П. 

Клюшніченко, О.М. Якуба і ін. [53; 58; 168]); 

- характером негативного впливу на особу – а) заходи фізичного і 

психічного впливу; б) заходи морального, матеріального та організаційного 

впливу (Г.П. Бондаренко, С.Т. Гончарук, В.К. Колпаков і ін. [22; 43; 73]); 

- порядком реалізації – а) позасудовий порядок; б) судовий і 

позасудовий порядок (Ю.С. Рябов, О.П. Клюшніченко і ін. [58; 140]). 

Ці розбіжності обумовлені: 

- історичними аспектами. Наприклад, радянський період 

характеризувався тим, що заходи адміністративного примусу 

застосовувались переважно органами державного управління. Лише в ході 

систематизації законодавства про адміністративну відповідальність серед 

суб’єктів, які вправі були застосовувати адміністративні стягнення, 

з’явилися суди та громадські організації; 

- світоглядом вченого. При визначенні адміністративного примусу 

вчені, в одних випадках, зосереджувались на суб’єктах застосовування 

заходів примусу та підставах їх застосування, а в інших, - на характері 

впливу на особу, до якої застосовується захід примусу, та на цілях 

застосування заходів примусу, тощо. Наприклад, Т.О. Коломоєць, 

дослідивши історію розвитку наукової думки про адміністративний процес, 

стосовно цього зазначає, що в науці адміністративного права дослідження 

адміністративного примусу проводились та продовжують проводитись у 

напрямку поглибленого аналізу або окремих його ознак, або конкретних 

адміністративно-примусових заходів, або специфіки застосування в 

діяльності державних органів. Що, на думку вченої, не дає можливості у 

повному обсязі визначитися із потенціалом адміністративного примусу в 

публічному праві у сучасних умовах [71, с. 158-159]. Дійсно дослідження 

адміністративного примусу в юридичній науці носять фрагментарний 

характер. 

1. Досліджуються особливості застосування заходів адміністративного 
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примусу у вузькій сфері суспільних відносин. Наприклад, Ю.Я. Кінаш 

досліджувала засоби адміністративного примусу, які застосовуються для 

забезпечення безпеки у вугільних шахтах [57]. Теоретичні та практичні 

проблеми, пов’язанні з застосуванням адміністративного примусу в сфері 

протидії корупції, розкриваються у комплексному дослідженні А.В. Гайдук 

[35]. О.В. Чайкіна пропонує розгорнутий аналіз теоретико-методологічних 

засад, підстав та процедур застосування заходів адміністративного примусу 

у сфері державної безпеки [160]. Н.Я. Борсук у своєму дисертаційному 

дослідженні пропонує авторське визначення поняття «адміністративний 

примус у сфері захисту економічної конкуренції», систему заходів 

адміністративного примусу, які застосовуються у сфері захисту економічної 

конкуренції, а також їх класифікацію [23]. Цілісну концепцію 

адміністративного примусу у сфері адміністративно-деліктних відносин 

запропонували автори монографії «Процесуальний примус в 

адміністративній відповідальності» (2011 р.) [135] і ін. [68]. 

Особливість такого роду наукових праць в тому, що вони 

допомагають загальнотеоретичні уявлення про адміністративний примус 

перенести у конкретну сферу суспільних відносин та, по-перше, підтвердити 

доктринальні положення адміністративного права про адміністративний 

примус, по-друге, піддати сумніву окремі положення науки, які не 

спрацьовують по відношенню до конкретного випадку на практиці, по-

третє, збагатити уявлення про адміністративний примус узагальненнями, які 

стосуються конкретних випадків застосування на практиці заходів примусу. 

Недолік такого наукового підходу в тому, що сфера суспільних відносин 

може вимагати застосовування усього арсеналу заходів адміністративного 

примусу, а тому, щоб розкрити весь потенціал адміністративного примусу, 

необхідно буде індивідуально підходити до характеристики кожного виду 

заходу примусу.      

2. Досліджуються особливості трансформації адміністративного 

примусу в залежності від зовнішніх обставин. Наприклад, І.В. Мельник 
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запропонував своє бачення процесів застосування заходів адміністративного 

примусу в умовах розбудови правової держави [90]. Цікавими є думки 

автора щодо визначення ефективності адміністративно-правових заходів 

примусу [90, с. 64-74]. Разом з тим прикро, що здобувач звужує предмет 

свого дослідження у другому та третьому розділах дисертації, 

зосередившись на особливостях застосування заходів адміністративного 

примусу міліцією (сьогодні «поліцією») [90, с. 75-154]. А.О. Виприцький 

пропонує комплексне дослідження заходів адміністративного примусу, які 

застосовуються в умовах надзвичайного стану [30].  

Дослідження такого роду відстежують особливості прояву 

адміністративного примусу в «нових» або «неординарних» (виняткових) 

умовах, що, в свою чергу, домагає, по-перше, порівняти роль заходів 

адміністративного примусу у звичайних та виняткових (надзвичайних) 

умовах, по-друге, осягнути трансформаційні процеси, що відбуваються із 

адміністративним примусом на кожному етапі державотворення, по-третє, 

прогнозувати ймовірні зміни у змісті та видах заходів адміністративного 

примусу. Недоліком таких праць є те, що вони максимально синтезують 

теоретичні знання та мінімально враховують практичний досвід правового 

регулюванні і застосування заходів адміністративного примусу.          

3. Досліджуються особливості застосування заходів адміністративного 

примусу конкретним суб’єктом адміністративного права [141]. Наприклад, 

А.В. Гаркуша досліджував особливості адміністративно-примусової 

діяльності підрозділів ДАІ (у зв’язку із реформування поліції ці підрозділи 

були розформовані) [39]. При цьому слід зазначити, що акцент в дисертації 

був зміщений у бік аналізу системи органів державної влади, які вправі 

застосовувати заходи адміністративного примусу у своїй діяльності. Тому в 

роботі характеризуються окремі види заходів адміністративного примусу, 

але при цьому відсутня аргументація щодо їх класифікації на 

адміністративно-запобіжні заходи, заходи припинення та адміністративні 

санкції. Особливості застосування органами державної податкової служби 
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України заходів адміністративного примусу, які не пов’язані з 

відповідальністю, розкриває у своїй дисертації А.В. Головач [41]. Більш 

розгорнуте дослідження заходів адміністративного примусу, що 

застосовуються у діяльності податкових органів, здійснила у своїй 

комплексній науково-дослідній роботі Т.О. Мацелик [89]. В.В. Половніков 

запропонував комплексне дослідження, в якому виділяє види та особливості 

застосування заходів адміністративного примусу в діяльності Держаної 

прикордонної служби України [117]. А.Т. Комзюк визначив теоретико-

методологічні засади, підстави та процедури застосування 

адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції (поліції) 

[74]. Т.М. Власова у дисертаційному дослідженні обґрунтовує 

адміністративно-правову природу заходів примусу, які використовує у своїй 

діяльності НБУ, пропонує критерії класифікації цих заходів примусу, а 

також розкриває особливості процедури їх застосування  [32]. Поняття, 

ознаки та правова природа адміністративно-правових заходів примусу, що 

застосовуються в діяльності органів прокуратури, комплексно 

досліджувались у працях Т.М. Філоненко [159]. 

Такого роду дослідження додатково допомагають розкрити 

особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів владних 

повноважень, які у відповідності до вимог національного законодавства 

вправі застосовувати заходи адміністративного примусу. Разом з тим, 

основний недолік таких наукових праць в тому, що вони не дають повного 

уявлення про адміністративний примус та систему його заходів, адже 

сприйняття адміністративного примусу обмежується компетенцією органу 

державної влади.   

4. Досліджуються окремі види заходів адміністративного примусу 

[20]. Наприклад, О.В. Продаєвич характеризує адміністративну 

відповідальність як один із видів адміністративного примусу, що дозволило 

одночасно здійснити порівняльний аналіз мір адміністративної 

відповідальності та інших видів заходів адміністративного примусу [133]. 
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Через аналіз положень КАС України О.Р. Трещова виділяє серед заходів 

державного примусу окремі види заходів, що застосовуються в межах 

адміністративного судочинства та аналізує практику їх застосування [156]. 

Ця дисертація корелюється з темою нашого дослідження, адже заходи 

процесуального примусу є одним із видів заходів державного примусу, що 

застосовує адміністративний суд під час здійснення адміністративного 

правосуддя. До того ж О.Р. Трещова одна із перших науковців, яка 

звернулась до проблематики адміністративного примусу, що застосовується 

судами в межах адміністративного судочинства, та яка запропонувала своє 

бачення системи таких заходів.    

Особливість таких досліджень у тому, що вони допомагають розкрити 

сутність правового явища через його зв’язок із загальним поняттям 

«адміністративний примус». Це, в свою чергу, по-перше, деталізує один із 

елементів, що входить до системи заходів адміністративного примусу, по-

друге, екзаменує теоретичні уявлення про адміністративний процес через 

призму практичного досвіду застосування певної групи заходів примусу, по-

третє, сприяє напрацюванню пропозицій щодо вдосконалення 

національного законодавства, яке передбачає підстави та порядок 

застосування заходів адміністративного примусу.  

В науковій літературі представлені і інші публікації, які важко 

віднести до чотирьох вище названих груп [49].   

Одразу ж хочемо звернути увагу на те, що в наукових джерелах іноді 

пропонуються визначення адміністративного примусу, які віддалено і 

занадто абстрактно характеризують це правове явище. Наприклад, Ю.П. 

Битяк відзначає, що примусові заходи – це система засобів психічного чи 

фізичного впливу на свідомість і поводження людей з метою досягнення 

чіткого виконання встановлених обов’язків, розвитку суспільних відносин у 

рамках закону, забезпечення правопорядку і законності [18 , с. 152]. Яскраво 

видно, що Ю.П. Битяк розкриває зміст та значення адміністративного 

примусу у прив’язці до видів методів державного управляння (в науковій 
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літературі використовуються і інші терміни – «методи публічного 

управління», «методи реалізації виконавчої влади», «методи публічного 

адміністрування» і ін.). Власне в цьому сенсі запропоноване Ю.П. Битяком 

визначення допомагає розкрити сутність адміністративного примусу як 

методу публічного адміністрування, до яких окрім адміністративного 

примусу відносяться переконання і заохочення. Разом з тим в доктрині 

адміністративного права вчення про адміністративний примус набуло свого 

розвитку як система заходів, які у відповідності до вимог законодавства 

можуть застосовуватись до осіб, обмежуючи їх права і свободи, з метою 

попередження, припинення, покарання і ін. Тому визначення 

адміністративного примусу, яке запропоноване Ю.П. Битяком, розкриває 

специфіку одного із методів публічного адміністрування, але позбавлене 

чіткого змістовного наповнення для розкриття адміністративного примусу 

як засобу охорони та захисту суспільних відносин.            

Як вже зазначалося вище, в науковій літературі представлені різні 

наукові підходи до визначення змісту поняття «адміністративний примус», в 

яких є суттєві відмінності щодо суб’єктів застосування заходів примусу, 

характеру негативного впливу на особу та стосовно порядку реалізації 

заходів примусу. Разом з тим, найбільш принциповою для розуміння і 

розкриття змісту адміністративного примусу є його визначення в залежності 

від підстав застосування заходів адміністративного примусу. Аналіз 

наукової літератури дозволяє виділити два основні підходи до розуміння 

адміністративного примусу. 

Перший підхід полягає в тому, що адміністративний примус є 

реакцією держави та інших уповноважених на те суб’єктів на факт вчинення 

особою протиправного діяння.  

Наприклад, Д.М. Бахрах визначає адміністративно-правовий примус 

як «особливий вид державного примусу, обґрунтованість якого полягає в 

застосуванні суб’єктами функціональної влади встановлених нормами 

адміністративного права примусових заходів у зв’язку з неправомірними 
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діями» [15, с. 257]. Тобто Д.М. Бахрах акцентує увагу на декількох 

важливих моментах: 

- адміністративний примус здійснюється у зв’язку з 

неправомірною, шкідливою для суспільства поведінкою, як реакція держави 

на таку поведінку; 

- адміністративний примус зумовлений конфліктом між 

державною волею, яка виражена у нормі права, та індивідуальною волею 

осіб, що її порушили; 

- якщо відсутні протиправні дії, то немає й адміністративного 

примусу; 

- всі інші засоби, що обмежують права і свободи осіб не є 

засобами адміністративного примусу [14, с. 13-14]. 

Слід зазначити, що такі думки висловлювалися в доктрині 

адміністративного права в основному в радянський період. Сьогодні ж в 

науковій літературі із адміністративного права такі думки майже відсутні. 

Інша ситуація склалась у теорії держави та права, адже в рівній мірі 

представлені думки науковців, які пов’язують застосування заходів 

державного примусу виключно із вчиненням протиправного діяння, та 

думки, які більш широко трактують підстави застосування заходів 

державного примусу, відносячи до них як протиправні вчинки, так і інші 

обставини, що потребують реакції держави для захисту праві і інтересів 

суспільства. Наприклад, О.М. Шевчук пропонує наступне визначення 

державного примусу: «Державний примус може бути визначений як метод 

впливу держави на свідомість і поведінку осіб, на особу або майно суб’єктів 

правових відносин, з метою попередження правопорушень, покарання та 

виправлення правопорушників, поновлення порушених прав, який 

застосовується державними органами у межах їхньої компетенції незалежно 

від волі та бажання юридично зобов’язаних суб’єктів» [164, с. 103].  

На законодавчому рівні поступово набуває свого значення концепція, 

яка розглядає державний та адміністративний примус як негативну реакцію 
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держави на протиправну поведінку осіб, а тому в нормах національного 

законодавства починають окремо виділятися, наприклад, поліцейські заходи 

превентивного і примусового характеру [126, ст. 29], що суперечить 

загальній доктрині адміністративного права.   

В межах цього наукового підходу поняттям «адміністративний 

примус» охоплюється комплекс заходів, які тимчасово обмежують права 

особи на підставі вчинення нею протиправного діяння. При цьому, 

адміністративний примус не включає до свого змісту інші заходи 

обмежувального характеру, що можуть у випадках, передбачених 

національним законодавством, застосовуватись до законослухняних осіб 

(наприклад, не включає до свого змісту заходи адміністративного 

попередження). 

Другий підхід полягає в тому, що адміністративний примус завжди 

пов’язаний з обмеженням прав особи, а тому до його заходів належать не 

тільки адміністративні санкції, а й інші заходи обмежувального характеру 

(наприклад, встановлення карантину, тимчасове обмеження доступу до 

об’єкту й ін.).  

Як вже зазначалося, адміністративістів, які дотримуються в своїх 

наукових працях такого підходу, переважна більшість. При цьому кожен 

науковець по-своєму аргументує цей висновок. 

Частина науковців у визначенні адміністративного примусу не називає 

підставу його застосування, але акцентує увагу на цілях застосування 

примусових заходів, що дозволяє зробити висновок про те, що підставами 

застосування заходів адміністративного примусу є не тільки протиправне 

діяння, а й інші передбачені національним законодавством обставини.    

Наприклад, І.П. Голосніченко пише, що адміністративний примус – це 

«метод вольового забезпечення, відповідно до правової норми поводження 

громадян, посадових і юридичних осіб за допомогою застосування заходів 

впливу, урегульованих адміністративно-правовими нормами, з метою 

досягнення відповідного порядку, припинення і попередження 
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правопорушень, притягнення до відповідальності правопорушників» [42, с. 

20]. І.В. Мельник пропонує визначати адміністративний примус 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 та іншого характеру з метою охорони суспільних відносин, 

що виникають у сфері державного управління, шляхом попередження і 

припинення правопорушень, покарання за їх вчинення» [90, с. 151]. 

Натомість Т.О. Мацелик пропонує визначати адміністративний примус як 

«сукупність заходів впливу, які застосовуються уповноваженими на те 

органами до фізичних та юридичних осіб на основі адміністративно-

правових норм та з метою охорони та захисту суспільних відносин, що 

виникають у сфері державного управління, шляхом попередження і 

припинення правопорушень, покарання за їх вчинення [89].  

Кожне із зазначених вище визначень мають, на нашу думку, як 

недоліки, так і преваги. Наприклад, у визначенні адміністративного примусу 

як заходу охорони і захисту суспільних відносин не обов’язково вказувати 

про його зв’язок із методами публічного адміністрування. Нажаль цей факт 

не враховує у своєму визначенні І.П. Голосніченко. Зайвою у визначенні 

адміністративного примусу вважаємо таку ознаку як «відсутність 

підпорядкування між суб’єктом, який застосовує захід примусу та 

суб’єктом, до якого застосовують цей захід примусу». Ця ознака важлива 

для розкриття особливостей адміністративної відповідальності і то, коли є 

необхідність порівняти її із дисциплінарною відповідальністю. В межах же 

загальної проблематики адміністративного примусу ця ознака є незначною, а 

тому не заслуговує згадки у дефініції правового явища. Нажаль цей факт не 

було враховано у визначенні І.В. Мельник. Класифікація суб’єктів права на 

фізичних та юридичних осіб не спрацьовує в доктрині адміністративного 

права, адже суб’єктами адміністративних правовідносин можуть виступати і 

організації, що не мають ознак юридичної особи. Тому некоректним 
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бачиться згадування у визначенні адміністративного примусу власне 

фізичних і юридичних осіб, як суб’єктів, до яких застосовуються заходи 

примусу. Нажаль цей факт було проігноровано у визначенні Т.О. Мацелик.    

Частина науковців у визначенні адміністративного примусу не називає 

підставу його застосування, але акцентує увагу на суб’єктах, по відношенню 

яких застосовуються заходи примусу, що дозволяє зробити висновок про те, 

що підставами застосування заходів адміністративного примусу є не тільки 

протиправне діяння, а й інші передбачені національним законодавством 

обставини.   

Наприклад, Л.В. Коваль визначає адміністративний примус як 

«різновид державного примусу, окремий інститут адміністративного права, 

який за своєю сутністю втручається до сфери правових інтересів 

правопорушника, інших суб’єктів права, включаючи заходи припинення 

адміністративних правопорушень, адміністративного попередження й 

адміністративного стягнення» [59, с. 115]. В.О. Продаєвич акцентує на тому 

що «адміністративно-правовий примус це особливий вид державного 

примусу, який передбачено нормами адміністративного права і являє собою 

систему заходів психологічного, фізичного і організаційного впливу, що 

застосовуються, по-перше, до осіб, які чинять чи вчинили порушення норм 

адміністративного права, по-друге, до інших осіб з метою попередження 

можливого правопорушення або попередження можливих шкідливих 

наслідків для держави, суспільства і окремих громадян, по-третє, у зв’язку з 

забезпеченням провадження по адміністративним справам [133, с. 178].  

Ці визначення теж мають, на нашу думку, як переваги, так і недоліки. 

Зокрема, недоречним бачиться акцентування у визначенні 

адміністративного примусу на тому факт, що він є інститутом 

адміністративного права. Будь-яке правове явище характеризується тим, що 

його регламентують певні норми національного права. Цей факт вже є 

підставою для того, щоб розглядати його, в тому числі, і як правовий 

інститут. Наприклад, існує в адміністративному праві таке правове явище як 
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звернення громадян, відповідно можна говорити і про існування правового 

інституту звернень громадян, існує таке правове явище як адміністративний 

позов, відповідно можна стверджувати і про існування правового інституту 

адміністративного позову. Власне тому не бачимо сенсу при визначенні 

адміністративного примусу звертати увагу на очевидні речі, що притаманні 

будь-якому правовому явищу. Нажаль цей факт не враховує Л.В. Коваль у 

своєму визначенні.      

Частина ж науковців цілеспрямовано акцентує свою увагу у 

визначенні адміністративного примусу на підставах його застосування. 

Наприклад, А.В. Головач пропонує визначати адміністративний примус як 

«сукупність визначених нормами адміністративного права заходів 

морального, майнового, організаційного характеру, які застосовуються 

уповноваженими державними органами та їх посадовими особами, а в 

деяких випадках і громадськими організаціями щодо службово непідлеглих 

фізичних та юридичних осіб всупереч їх волі та бажанню як у випадках 

вчинення ними адміністративних правопорушень, так за відсутності таких 

діянь з метою попередження, припинення адміністративних правопорушень, 

забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення, 

притягнення винних осіб до відповідальності, а також в умовах 

надзвичайних ситуацій з метою мінімізації та локалізації їх наслідків й 

попередження їх настання у майбутньому» [41, с. 32]. Це визначення 

вважаємо найбільш повним, адже в ньому автор звертає увагу, по-перше, на 

адміністративно-правове забезпечення процедури застосовування заходів 

примусу, по-друге, на характер впливу, що здійснюється на особу при 

застосовуванні до неї заходів примусу, по-третє, на суб’єктів, які 

вповноважені застосовувати заходи примусу, по-четверте, на підстави 

застосування заходів примусу, та, по-п’яте, на цілі застосовування заходів 

адміністративного примусу. Разом з тим, на нашу думку, зайвим у 

визначенні є згадування про те, що відсутня службова підлеглість між 



106 

суб’єктом, який застосовує захід примусу, та суб’єктом, до якого 

застосовують цей захід примусу. 

Усі інші авторські концепції адміністративного примусу, що 

представлені в науковій літературі, пов’язані з набором елементів, які слід 

включати до системи заходів адміністративного примусу. Наприклад, багато 

дискусій точиться стосовно того, чи слід у цій системі окремо виділяти 

адміністративно-відновлювальні заходи, процесуально-забезпечувальні 

заходи та заходи примусу, які застосовуються до неповнолітніх. У зв’язку з 

цим, не можемо оминути дискусії науковців щодо класифікації заходів 

адміністративного примусу. Розглянемо традиційну класифікацію заходів 

адміністративного примусу та класифікації, що вибиваються із традиційної 

канви. 

Виникнення традиційної класифікації заходів адміністративного 

примусу пов’язують із М.І. Єропкіним, який запропонував в залежності від 

цільової спрямованості застосування заходів поділяти їх на три групи: 1) 

адміністративно-запобіжні заходи (в нашому дослідженні будемо іменувати 

їх «заходи попередження», що пов’язано із двозначним розумінням і 

вживанням у науковій літературі терміну «запобіжні заходи»); 2) заходи 

адміністративного припинення; 3) адміністративні стягнення [53, с. 60]. Не 

вважаємо суттєвим відхиленням від традиційних поглядів на заходи 

адміністративного примусу, коли в класифікації замість адміністративних 

стягнень третя група визначається більш змістовно, а саме, як «заходи 

адміністративної відповідальності» чи «міри адміністративної 

відповідальності». Пояснюється такий підхід тим, що національне 

законодавство виділяє велику кількість штрафних санкцій, які 

застосовуються до юридичних осіб за порушення законодавства, наприклад, 

у сфері реклами, за порушення законодавства про виключну (морську) 

економічну зону України, тощо. По-перше, такі санкції законодавець не 

називає адміністративними стягненнями, по-друге, науковці почали 

характеризувати їх як заходи адміністративної відповідальності, 
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намагаючись довести існування адміністративної відповідальності 

юридичних осіб [54]. Тому логічним був і результат таких досліджень, коли 

третю групу заходів адміністративного примусу запропонували називати 

заходами адміністративної відповідальності та почали включати до її змісту 

не тільки адміністративні стягнення, що застосовуються до фізичних осіб у 

порядку провадження в справах про адміністративні правопорушення, а й 

адміністративні санкції, що застосовуються до юридичних осіб у випадках і 

порядку, передбаченому законами України. Критика цієї класифікації буде 

здійснена в наступному підрозділі роботи, де ми спробуємо показати 

недосконалість та архаїчність цієї концепції в сучасних умовах 

державотворення. В межах цього підрозділу роботи лише підкреслимо, що 

запропонована М.І. Єропкіним класифікація мала великий позитивний 

ефект для розвитку вчення про адміністративний примус, адже після цього 

активізувалися дослідження, які: 1) розкривали особливості 

адміністративного примусу як цілісного і специфічного явища правової 

дійсності; 2) визначали його як складне явище, що об’єднує в собі певний 

набір елементів; 3) з’ясовували зв’язки, що існують між окремими 

елементами адміністративного примусу; 4) розкривали специфіку кожного 

виду заходів адміністративного примусу. Разом з тим, як і кожна наукова 

концепція чи теорія, приходить час, коли вона перестає пояснювати сутність 

правових явищ і процесів, які відбуваються у суспільстві. Так відбулося і з 

традиційною класифікацією заходів адміністративного примусу – вона не 

спроможна сьогодні пояснити, наприклад, ті процеси, що відбуваються із 

заходами адміністративного примусу у адміністративному судочинстві та 

адміністративному процесуальному праві України.  

Д.М. Бахрах не погоджується з традиційним підходом до визначення 

видів заходів адміністративного примусу (при чому, стосовно цього він 

висловлював свою думки як в радянський період, так в сучасних 

публікаціях). Як вже неодноразово наголошувалось, Д.М. Бахрах вважав, що 

підставою застосування заходів адміністративного примусу є виключно 
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вчинення протиправного діяння. Тому із класифікації заходів 

адміністративного примусу він виключав групу заходів адміністративного 

попередження. Заходи адміністративного припинення і адміністративні 

стягнення він вважав основними видами заходів адміністративного примусу, 

натомість, поряд з ними виділяв ще дві групи заходів – адміністративно-

відновлювальні заходи та заходи адміністративно-процесуального 

забезпечення [16, с. 61]. Існування адміністративно-відновлювальних 

заходів пояснювалось специфікою радянського адміністративного 

законодавства, коли за рішенням органу державного управління (тобто не в 

судовому, а в адміністративному порядку) можна було знести самовільно 

зведену будову. До цих заходів адміністративного примусу Д.М. Бахрах 

відносив і зобов’язання відшкодувати шкоду, заподіяну особою в ході 

вчинення адміністративного правопорушення. Ця ідея отримала свою 

підтримку у працях О.І. Миколенка, який доводив адміністративно-правову 

природу зобов’язання відшкодувати шкоду, заподіяну особою в ході 

вчинення адміністративного правопорушення [97, с. 105-110]. Цікаво, що ст. 

40 КУпАП, яка встановлює особливості покладання на правопорушника 

обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду, до сьогоднішнього часу існує в 

КУпАП без змін. Вчений наголошував на тому, що ця стаття КУпАП не діє, 

а тому є необхідність або розробити і закріпити в КУпАП дієві механізми її 

реалізації, або відмінити її, адже норми ст. 40 КУпАП є за своєю суттю 

«мертвими» нормами. Нажаль законодавець в цій сфері правового 

регулювання ніяких змін не здійснив.    

Виділення Д.М. Бахрахом заходів адміністративно-процесуального 

забезпечення було обумовлено тим, що в 1984 році у сфері адміністративної 

відповідальності був прийнятий кодифікований нормативно-правовий акт – 

КУпАП, який у Главі 20 Розділу ІІІ закріплював перелік, підстави та 

порядок застосування заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративне правопорушення. Тобто провадження у справах про 

адміністративні правопорушення на той час розглядалося в науковій 
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літературі як процесуальне адміністративне провадження, а тому і заходи, 

які забезпечували провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, називали «заходами процесуального забезпечення». Ці 

заходи суттєво відрізнялися від заходів фізичного впливу і спеціальних 

заходів, які застосовувались правоохоронними органами при затриманні 

порушників, що і стало підставою для Д.М. Бахраха і багатьох інших 

науковців (О.І. Миколенко, В.О. Продаєвич, Л.М. Розін і ін.) щодо 

збагачення видів заходів адміністративного примусу ще однією групою 

заходів – «заходи адміністративно-процесуального забезпечення».  

Користуючись вище викладеною аргументацією окремі науковці, 

ігноруючи традиційні уявлення про класифікацію заходів адміністративного 

примусу, пропонували виділяти п’ять видів заходів (О.І. Миколенко, 

Л.М. Розін і ін.). Наприклад, Л.М. Розін в залежності від мети застосування 

пропонував виділяти: 1) адміністративно-примусові заходи, що 

застосовуються з метою попередження правопорушень; 2) заходи 

адміністративного припинення, які використовуються для припинення 

правопорушень, що вчиняються; 3) адміністративні стягнення, які 

застосовуються з метою покарання правопорушника; 4) заходи 

процесуального примусу, які дозволяють встановити факт правопорушення, 

особу порушника, скласти необхідні процесуальні документи; 5) 

адміністративно-відновлювальні заходи, призначені для поновлення 

порушеного правопорядку та прав громадян [139, с. 185]. 

Ще одна проблема, яка виникає при характеристиці видів заходів 

адміністративного примусу і на яку в науковій літературі майже не 

звертають увагу, це невизначеність в системі заходів адміністративного 

примусу заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх (ст. 24-1 

КУпАП). Наприклад, у літературі з кримінального права заходи виховного 

характеру, що застосовуються до неповнолітніх, або визначають як окремий 

вид заходів примусу, або допускають можливість їх розгляду як одного із 

видів мір кримінальної відповідальності [107, с. 222]. 
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Наприклад, О.І. Миколенко стосовно цієї проблематики розмірковує 

наступним чином: 

- «виділяти їх в окрему групу заходів примусу поряд з такими 

заходами як заходи адміністративного попередження, заходи 

адміністративного припинення та заходи адміністративної відповідальності, 

на нашу думку, є  недоцільним» [92, с. 236-241]. Пояснює свою позицію О.І. 

Миколенко тим, що, по-перше, основна мета застосовування заходів впливу 

і адміністративних стягнень співпадає – виховання порушника, по-друге, 

підставою їх застосовування, як і застосовування адміністративних 

стягнень, є вчинення адміністративного проступку; по-третє, вони, як і 

адміністративні стягнення, застосовуються до суб’єктів адміністративної 

відповідальності, тобто до осудних і таких, що досягли 16-ти літнього віку; 

по-третє, процесуальний порядок накладання заходів впливу та 

адміністративних стягнень співпадає;   

- адміністративні стягнення та заходи впливу, що застосовуються 

до неповнолітніх, відносяться до заходів адміністративної відповідальності, 

але, при цьому, не є тотожними поняттями, адже різняться між собою 

ступенем караності в їх змісті [92, с. 236-241].  

Аргументи О.І. Миколенка є переконливими та погоджуємось з ними. 

Розвиток адміністративно-деліктного законодавства ознаменувався і тим, 

що КУпАП закріпив такий вид адміністративного примусу як направлення 

на проходження програми для особи, яка вчинила домашнє насильство чи 

насильство за ознакою статі (ст. 39-1 КУпАП).  Вважаємо, що направлення 

на проходження програми для особи, яка вчинила домашнє насильство чи 

насильство за ознакою статі теж можна розглядати як захід адміністративної 

відповідальності, адже він застосовується з метою виховання порушника, 

підставою його застосовування є вчинення адміністративного проступку, він 

застосовується до деліктоздатної особи, а також процесуальний порядок 

його застосовування повністю збігається з порядком накладання 

адміністративних стягнень.    
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Отже в наукових джерелах пропонувались, по-перше, різні концепції 

адміністративного примусу, кожна з яких по-своєму розкривала його зміст, 

по-друге, різні критерії класифікації заходів адміністративного примусу 

(наприклад, серед видів заходів адміністративного примусу, як правило, не 

виділяють окрему групу заходів процесуального примусу), по-третє, різні 

підходи до визначення ознак адміністративного примусу (навіть 

представники однієї концепції адміністративного примусу пропонували 

суперечливий набір ознак, що характеризували це правове явище).  

На підставі проведеного в цьому підрозділі дослідження можна 

зробити висновок, що в науковій літературі представлено два основні 

підходи до розуміння адміністративного примусу та системи його заходів:  

1) адміністративний примус є реакцією держави та інших 

уповноважених на те суб’єктів на факт вчинення особою протиправного 

діяння. Таким чином, поняттям «адміністративний примус» охоплюється 

комплекс заходів, які тимчасово обмежують права особи на підставі 

вчинення нею протиправного діяння. Воно не включає до свого змісту інші 

заходи обмежувального характеру, що можуть у випадках, передбачених 

національним законодавством, застосовуватись до законослухняних осіб; 

2) адміністративний примус завжди пов’язаний з обмеженням прав 

особи, а тому до його заходів належать не тільки адміністративні санкції, а й 

інші заходи обмежувального характеру (наприклад, встановлення 

карантину, тимчасове обмеження доступу до об’єкту й ін.).  

 

2.2 Заходи процесуального примусу в проблематиці визначення 

поняття та системи заходів адміністративного примусу 

 

Заходи процесуального примусу безумовно є одним із видів заходів 

адміністративного примусу, але це безапеляційне твердження, яке 

висловлюється в науковій літературі, потребує послідовного наукового 

обґрунтування.   
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Теорія радянського адміністративного права, хоча і поділяла норми 

права на два види – матеріальні і процесуальні, всім своїм існуванням 

доводила зворотне: а) радянське законодавство було переповнене 

матеріальними нормами, тоді як норми організаційного характеру 

(процедурні і процесуальні) були представлені в системі права як 

виключення із загального правила; б) переважна більшість висновків про 

адміністративно-правову норму та адміністративно-правові відносини 

базувалися на аналізі адміністративного права як системи, яка складається 

виключно із матеріальних норм; в) намагання окремих науковців розглядати 

провадження у справах про адміністративні правопорушення як радянський 

адміністративний процес призводили до розмивання терміну 

«адміністративний процес», а разом з тим, і всіх інших пов’язаних з ним 

категорій – процесуальна норма, процесуальні відносини, заходи 

процесуального примусу і ін.  

Все це суттєво вплинуло на розвиток вчення про адміністративний 

примус та систему його заходів, яке, по-перше, не виділяло заходи 

процесуального примусу в якості самостійного виду заходів 

адміністративного примусу, по-друге, занадто повільно змінювалось під 

впливом об’єктивних чинників.  

В цьому підрозділі роботи буде здійснено критичний аналіз наукових 

підходів до визначення адміністративного примусу та системи його заходів 

з точки зору врахування в них факту існування заходів процесуального 

примусу, передбачених ст. 145 КАС України. Будь-яка наукова доктрина чи 

концепція повинна не тільки систематизувати вже існуючі знання про 

правові явища, а й відповідати на нові питання, що виникають в результаті 

розвитку суспільства та ускладнення в державі правових відносин.  

Заходи процесуального примусу закріплені в Главі 9 Розділу І КАС 

України. Їх визначення в ч. 1 ст. 144 КАС України дає лише приблизне 

уявлення про даний вид заходів адміністративного примусу, а тому виникає 

необхідність комплексної характеристики цих заходів з огляду на загальні 
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підходи до визначення адміністративного примусу, що представлені в 

науковій літературі.  

Перша проблема, яка завжди виникає при характеристиці заходів 

адміністративного примусу, це відповідь на питання – що є підставою 

застосовування цих заходів. Наприклад, Д.М. Бахрах у 80-х та 90-х роках 

минулого століття наполегливо доводив тезу, що єдиною підставою 

застосування заходів адміністративного примусу є вчинення протиправного 

діяння (підкреслюємо, що мова йде не про вчинення правопорушення, яке 

обов’язково характеризується наявністю складу правопорушення – суб’єкта, 

суб’єктивної сторони, об’єкта та об’єктивної сторони, а про вчинення 

протиправного діяння, яке може не відповідати вимогам складу 

правопорушення) [14, с. 13]. Ця логіка була взята на озброєння 

законодавцем, коли приймався Закон України «Про Національну поліцію». 

Нормативно-правовий акт закріпив поняття «поліцейський захід», яке 

визначив як «дію 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» [126, ст. 29]. Тобто поліцейські 

заходи, як вид заходів адміністративного примусу, не охоплюють своїм 

змістом заходи превентивного характеру.  

Разом з тим, більшість науковців, які займались і сьогодні займаються 

проблематикою адміністративного примусу (зокрема, А.Т. Комзюк, О.І. 

Миколенко, В.О. Продаєвич і ін.), вказують на те, що підставою для 

застосовування заходів адміністративного примусу може бути не тільки 

вчинення протиправного діяння, а й надзвичайна обставина чи ситуація 

(аварія, стихійне лихо, інфекційна хвороба і ін.). Наприклад, В.О. Продаєвич 

стосовно цього зазначає: «Важко погодитись з таким підходом до 

визначення правового примусу. На нашу думку, правовий примус не завжди 

пов’язаний тільки з протиправним діянням» [133, с. 34].   
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Повністю підтримуємо такий підхід, адже адміністративний примус 

це, в першу чергу, обмеження прав і свобод особи, яке здійснюється 

вповноваженими на те владними суб’єктами на підставі та в порядку, що 

передбачені національним законодавством. Так, Закон України «Про 

правовий режим надзвичайного стану» закріплює перелік заходів, які, з 

одного боку, застосовуються для забезпечення режиму надзвичайного стану, 

а, з іншого, –  тимчасово обмежують права і свободи осіб, які перебувають 

на території, де введено надзвичайний стан: а) заборона проведення масових 

заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом; 

б)  обмеження руху транспортних засобів та їх огляд; в) примусове 

відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб; г) 

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження 

свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан; ґ) 

заборона страйків; д) посилення охорони громадського порядку та об’єктів, 

що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства 

[127, ст. 16]. Наприклад, такий захід як «обмеження руху транспортних 

засобів та їх огляд» є класичним заходом адміністративного примусу, 

головна мета якого – запобігти настанню можливих шкідливих наслідків для 

окремої особи, групи осіб, суспільства взагалі чи держави. Вповноваженим 

суб’єктам для застосовування цього заходу примусу не потрібно чекати 

вчинення протиправного діяння, достатньо наявності ймовірної загрози 

вчинення таких протиправних діянь чи загрози настання інших шкідливих 

наслідків у вигляді розповсюдження хвороби, пожежі, шкоди здоров’ю 

людини і ін.  

Якщо звернутися до особливостей заходів процесуального примусу, то 

підставою їх застосування є протиправна поведінка учасників 

адміністративного судочинства. На це звертається увага у ч. 1 ст. 144 КАС 

України.  

Таким чином, можна зробити висновок, що для застосовування 

заходів адміністративного примусу національне законодавство передбачає 
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дві правові підстави – вчинення протиправного діяння та виникнення 

надзвичайних обставин чи ситуації. В свою чергу, підставою для 

застосування заходів процесуального примусу є вчинення протиправного 

діяння учасниками адміністративного судочинства.  

Друга ознака адміністративного примусу, яка викликає дискусії в 

науковому середовищі, це те, що адміністративний примус завжди носить 

персоніфікований характер. Наприклад, Д.М. Бахрах стверджує, що 

«правовий примус застосовується тільки до певних суб’єктів права (осіб і 

організацій)» [14, с. 14]. Цей висновок є логічним, якщо єдиною підставою 

застосовування заходів адміністративного примусу визнати вчинення 

протиправного діяння (власне це і доводить у своїх працях Д.М. Бахрах). 

Звичайною реакцією з боку держави на протиправне діяння є 

застосовування компетентним суб’єктом правової санкції до особи, яка 

вчинила протиправне діяння. Правові санкції (принаймні в національних 

правових системах) завжди мають персоніфікований характер, бо 

застосовуються конкретно до тієї особи, яка вчинила протиправне діяння. 

Адміністративний примус, як вже підкреслювалось вище, це, в першу чергу, 

обмеження прав і свобод особи, яке здійснюється вповноваженими на те 

владними суб’єктами на підставі та в порядку, що передбачені національним 

законодавством. Таке обмеження може носити як індивідуальний характер 

(наприклад, при застосовуванні до правопорушника адміністративних 

стягнень, передбачених ст. 24 КУпАП), так і колективний характер 

(наприклад, митний контроль здійснюється не стосовно конкретної особи, а 

по відношенню до всіх осіб, які перетинають кордон України, а вимоги 

дотримання карантину також стосуються не конкретної особи, а всіх осіб, 

які перебувають на території України, тощо).  

Специфікою ж заходів процесуального примусу є те, що вони мають 

виключно індивідуальний характер. Тобто попередження, привід, штраф чи 

будь-який інший вид заходу процесуального примусу застосовується до 

конкретної особи, яка є учасником адміністративного судочинства. 
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Отже, заходи адміністративного примусу можуть мати як 

персоніфікований, так і неперсоніфікований характер, тоді як заходи 

процесуального примусу завжди мають персоніфікований характер.  

Наступна ознака адміністративного примусу, на яку свого часу звертав 

увагу С.С. Алексєєв, полягає в тому, що підстави застосовування заходів 

примусу обов’язково повинні бути закріплені в національному 

законодавстві, а їх реальне застосування базуватись на актах застосування 

права [6, с. 158]. З першою частиною твердження С.С. Алексєєва 

погоджуємось, адже це певна аксіома у сфері юриспруденції. Суб’єкти 

владних повноважень не можуть на власний розсуд застосовувати заходи 

адміністративного примусу. В національному законодавстві передбачені 

правової підстави та порядок їх застосування, а також коло суб’єктів, які 

можуть застосувати та до яких може бути застосований певний вид заходів 

примусу. Друга ж частина твердження С.С. Алексєєва потребує роз’яснення, 

адже практика правозастосування більш різноманітна ніж теоретичні 

конструкції, які пропонує теорія права. Наприклад, в положеннях КУпАП 

передбачено підстави застосування такого заходу як доставлення 

порушника до підрозділу Національної поліції (ст. 259 КУпАП). При цьому, 

в нормативно-правовому акті нема жодного слова про акт, яким 

оформлюється застосування такого заходу примусу. Виходить, що 

доставлення порушника не має документального оформлення і базується 

виключно на інтелектуальному акті застосування права. Щоб застосувати 

цей захід примусу суб’єкту правозастосування достатньо у голові 

сформулювати відповідне рішення. В умовах діджиталізації публічного 

управління такі інтелектуальні акти застосування права стають 

розповсюдженими (наприклад, рішення про внесення відомостей в 

державний реєстр), але в науковій літературі їх чомусь не досліджують, а 

також уникають їх характеристики при визначенні системи актів 

застосування права. 
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КАС України передбачає для кожного виду заходу процесуального 

примусу документальні акти застосування права (різні ухвали суду). Тобто 

кожне рішення адміністративного суду про застосування заходу 

процесуального примусу потребує документального оформлення.  

В.О. Продаєвич стверджує, що заходи адміністративного примусу 

застосовуються, «по-перше, як крайній засіб забезпечення і охорони 

правопорядку та пов’язані з притягненням винних осіб до адміністративної 

відповідальності, і, по-друге, як заходи, направлені на попередження і 

припинення можливих або вчинюваних правопорушень чи шкідливих 

наслідків для держави, суспільства і окремих громадян» [133, с. 38]. Ця 

ознака, на нашу думку, може виділятися при характеристиці 

адміністративного примусу, але вона не є обов’язковою, тобто такою 

ознакою, яка б розкривала сутність даного правового явища. Дійсно, якщо 

розмірковувати про значення заходів адміністративного примусу в 

порівнянні з іншими методами державного управління (доречи, про них в 

сучасній літературі вже майже не згадується), то дійсно на відміну від 

методів переконання та заохочення адміністративний примус 

використовується як крайній засіб забезпечення і охорони правопорядку в 

країні. Це типова ситуація для всіх країн, навіть тих, які мають 

демократичний політичний режим. Коли в державі заходи переконання та 

заохочення не досягають бажаного результату, то держава вимушена 

звертатися до арсеналу заходів адміністративного примусу.  

Наступна ознака адміністративного примусу, яка є важливою для 

подальшої класифікації його заходів, полягає в тому, що заходи примусу 

тимчасово обмежують права і свободи особи переслідуючи при цьому різні 

цілі. Можна виділити наступні цілі застосування заходів адміністративного 

примусу: 

- запобігання настанню ймовірних шкідливих наслідків для особи, 

суспільства та держави (заходи попередження); 
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- припинення вже розпочатого протиправного діяння, яке триває у часі 

(заходи припинення); 

- забезпечення процедурного чи процесуального адміністративного 

провадження (заходи процедурного та процесуального характеру);  

- притягнення винних осіб до відповідальності (заходи 

адміністративної відповідальності); 

- відновлення правового стану, який існував до моменту вчинення 

протиправних дій (адміністративно-відновлювальні заходи).     

Як видно із запропонованого переліку основних цілей, всі заходи 

процесуального примусу переслідують одну загальну мету – забезпечення 

адміністративного провадження по справі. Разом з тим, КАС України 

конкретизує цю загальну мету, зазначаючи, що заходи процесуального 

примусу застосовуються «з метою спонукання відповідних осіб до 

виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання 

процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання 

створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства» [64, ст. 144]. 

По-суті законодавець перерахував цілі, які досягаються при застосуванні 

окремих видів процесуального примусу. Наприклад, з метою спонукання 

відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил застосовується 

попередження та видалення із залу судового засідання, з метою 

добросовісного виконання процесуальних обов’язків застосовується привід, 

а з метою припинення зловживання правами та запобігання створенню 

протиправних перешкод у здійсненні судочинства застосовується штраф.  

Наступна ознака адміністративного примусу полягає в тому, що 

заходи примусу застосовує широке коло вповноважених на те суб’єктів. 

Наприклад, О.В. Джафарова та В.О. Іванцов наголошують: « … заходи 

адміністративного примусу застосовуються, як правило, органами 

виконавчої влади та їх посадовими особами. Лише в окремих випадках, як 

виняток, їх застосування покладається на суди (суддів) і представників 

окремих об’єднань громадян» [51, с. 59-61]. Можливо у 2007 році, коли була 
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написана наукова праця О.В. Джафарової та В.О. Іванцова, реальний стан 

речей у суспільстві відповідав цим висновкам. Сьогодні ж слід визнати той 

факт, що заходи адміністративного примусу вповноважені застосовувати не 

тільки органи виконавчої влади, а й інші органи державної влади 

(наприклад, СБУ) та органи місцевого самоврядування, а також громадські 

об’єднання (наприклад, громадські об’єднання для участі в охороні 

громадського порядку і державного кордону, порядок створення та 

повноваження яких визначені у Законі України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону» [131]). У зв’язку з 

тим, що встановити точне коло суб’єктів, які вповноважені сьогодні 

застосовувати заходи адміністративного примусу, майже неможливо 

(основна причина – динамічність та нестабільність національного 

законодавства в цій частині), вважаємо таку ознаку адміністративного 

примусу несуттєвою. Її виділення серед інших ознак адміністративного 

примусу допомагає лише осягнути об’єм проблематики у сфері правового 

закріплення підстав та порядку застосування заходів примусу, але не 

розкриває їх сутності та не вказує на їх відмінності в порівнянні з іншими 

подібними правовими явищами (наприклад, адміністративними санкціями). 

Разом з тим, ця ознака чудово розкриває особливості заходів 

процесуального примусу, адже КАС України чітко наголошує на тому, що 

такі заходи можуть бути застосовані виключно адміністративним судом (ч. 2 

ст. 144 КАС України). 

Окремо слід наголосити на проблематиці, яка пов’язана із 

класифікацією заходів адміністративного примусу, яка ігнорує сучасні 

тенденції розвитку адміністративного процесуального законодавства.  

Класифікація заходів адміністративного примусу є суттєвою 

теоретичною проблемою, розв’язання якої позитивно вплине не тільки на 

розвиток теорії адміністративного права і процесу, а й на розвиток та 

вдосконалення адміністративного процесуального законодавства. 

Наприклад, О.І. Миколенко, перш ніж розкрити особливості заходів 
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адміністративної відповідальності, звернув увагу на класифікацію заходів 

адміністративного примусу у доктрині адміністративного права. Він 

констатує, що така класифікація необхідна, «по-перше, для усвідомлення 

суті різноманітних заходів примусу, що застосовуються в рамках 

державного управління, їхніх підстав і цілей застосування, по-друге, для 

більш якісного правового регулювання і, як результат, якісного і 

ефективного правозастосування, по-третє, для подальшого розвитку даного 

інституту адміністративного права» [93, с. 7].  

Зрозуміло, що О.І. Миколенко, висловлюючи свої думки про 

класифікацію заходів адміністративного примусу, використовує ту 

термінологію, яка в період з 1991 по 2010 роки була розповсюдженою в 

науці адміністративного права (мова йде про термін «державне 

управління»). Вважаємо, що сьогодні слід вести мову про заходи 

адміністративного примусу, що застосовуються суб’єктами публічного 

управління, суб’єктами публічного адміністрування чи суб’єктами владних 

повноважень. З усіма іншими міркуваннями автора не тільки повністю 

погоджуємось, а й хочемо доповнити. 

По-перше, класифікація заходів адміністративного примусу допомагає 

виявити основні підстави (критерії класифікації), за якими можна знайти 

відмінності однієї групи заходів від іншої. Як правило, критерієм 

класифікації виступає мета застосовування заходу примусу. Власне мета і 

визначає в подальшому підстави і порядок застосування заходів 

адміністративного примусу.  

По-друге, класифікація заходів адміністративного примусу дозволяє 

усвідомити різноманітність і чисельність заходів адміністративного 

примусу, які можуть застосовуватись сьогодні в Україні суб’єктами 

публічного адміністрування. Власне тому в науковій літературі так багато 

уваги приділяється класифікації заходів адміністративного примусу, бо ще 

ніхто з науковців так і не спромігся навести повний перелік таких заходів. 

Практично це зробити не можливо. Класифікація заходів адміністративного 
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примусу дозволяє полегшити роботу дослідників, які користуючись 

узагальненими рисами пропонують характеристику або всіх без виключення 

заходів примусу, або однієї із груп таких заходів.    

По-третє, класифікація заходів адміністративного примусу створює 

умови для більш якісного правового регулювання і, як результат, для більш 

ефективного правозастосування. Сучасний стан державотворення в Україні 

характеризується негативними тенденціями в цій частині:  

1) ніхто із суб’єктів законодавчої ініціативи та політиків не 

прислухається до думки науковців, які досліджують проблематику заходів 

адміністративного примусу, а тому займаються запозиченням досвіду країн 

західної Європи. Тобто думка вітчизняних науковців взагалі ігнорується 

суб’єктами, від яких залежить зміст національного законодавства. 

Виключення складає лише думка науковців, які здійснюють свою 

дослідницьку діяльність на підставі отриманих наукових грантів; 

2) низький рівень професіоналізму як суб’єктів правотворчої 

діяльності, так і суб’єктів, які вповноважені застосовувати заходи 

адміністративного примусу.  

По-четверте, класифікація заходів адміністративного примусу повинна 

сприяти розвитку знань про це правове явище та полегшити сприйняття цих 

знань студентами під час навчання у закладах вищої освіти. Слід зазначити, 

що інститут адміністративного примусу поступово починає втрачати своє 

методологічне значення в юридичній науці. Пояснюється це тим, що 

національне законодавство безсистемно використовує і закріплює безліч 

санкцій, правова природа яких іноді залишається невідомою. Чітко дати 

відповідь, що певна правова санкція є адміністративною, а не, наприклад, 

фінансовою, податковою чи будь-якою іншою, не можливо. Скоріш за все 

вчення про адміністративний примусу прийде найближчим часом у занепад, 

а взамін йому прийде вчення про адміністративну санкцію. Як вже 

відзначалося у попередніх підрозділах роботи, у доктрині адміністративного 
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права поняття «адміністративна санкція» на відміну від адміністративного 

примусу є малодослідженим правовим явищем.  

Не дивлячись на наш скептичний погляд щодо перспектив вчення про 

адміністративний примус в майбутній доктрині адміністративного права, в 

межах нашого дослідження класифікація заходів адміністративного примусу 

допомагає визначити не тільки особливості, а й місце заходів 

процесуального примусу у загальній системі заходів адміністративного 

примусу.  

В науковій літературі представлено безліч думок щодо класифікації 

заходів адміністративного примусу. Хочемо зупинитися на аналізі лише тих, 

які пов’язані із розкриттям особливостей заходів процесуального примусу. 

Традиційною є класифікація заходів адміністративного примусу на 

три види: 1) заходи адміністративного попередження; 2) запобіжні заходи; 

3) адміністративні стягнення. При чому, в одних випадках критерієм такої 

класифікації виступають цілі застосовування заходу примусу [109, с. 146], а 

в інших – послідовність їх застосування [19, с. 111-112].  

Якщо мету застосовування заходу примусу взяти за основу 

класифікації, то відповідно: а) заходи адміністративного попередження 

застосовуються з метою попередження ймовірних протиправних діянь та 

шкідливих наслідків для особи, суспільства та держави; б) запобіжні заходи 

– для припинення протиправної поведінки особи; в) заходи 

адміністративного стягнення – для виховання правопорушника та покарання 

винної особи. Якщо звернутися до положень КАС України, то помітимо, що 

застосовування заходів процесуального примусу ніколи не переслідує мету 

попередження ймовірних протиправних діянь та шкідливих наслідків для 

особи, суспільства та держави. Разом з тим, окремі види заходів 

процесуального примусу спрямовані на припинення протиправної поведінки 

особи та її покарання. До того ж, Глава 10 Розділу І КАС України 

передбачає перелік заходів забезпечення позову, які застосовуються з метою 

відвернення шкідливих можливих наслідків вчинків та рішень суб’єктів 
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владних повноважень чи інших учасників публічно-правового спору. Таким 

чином, в межах адміністративного процесуального законодавства можна 

говорити про існування окремих груп заходів примусу – заходів 

процесуального попередження та процесуального припинення. При цьому, 

окремі заходи процесуального примусу мають виховний та карний характер 

(наприклад, попередження і штраф), що остаточно заплутає будь-якого 

дослідника, адже «штраф» в науковій літературі характеризується 

переважно як ефективний захід юридичний відповідальності. Власне цей 

факт і став причиною появи у науковій літературі публікацій, в яких 

доводиться існування процесуальної відповідальності [102].                 

Якщо ж в якості критерію класифікації взяти послідовність 

застосування заходів адміністративного примусу, то логіка даної 

класифікації наступна: 

а) спочатку суб’єкт владних повноважень намагається відвернути 

негативні наслідки для суспільства у вигляді правопорушень, епідемій, 

катастроф і ін. (заходи адміністративного попередження);  

б) якщо заходи адміністративного попередження не спрацьовують і 

особа розпочала протиправну поведінку, то суб’єкт владних повноважень 

спрямовує свої зусилля на припинення цих протиправних дій (запобіжні 

заходи); 

в) якщо вину особи, яка вчинила протиправні дії буде доведено, то до 

неї застосовуються заходи юридичної відповідальності (адміністративні 

стягнення).  

Як бачимо, ця логіка частково спрацьовує, якщо характеризувати 

заходи адміністративного примусу, які передбачені нормами матеріального 

права. Якщо ж звернутися до положень адміністративного процесуального 

законодавства, то заходи примусу, які передбачені КАС України, 

поділяються між собою виключно за метою застосування, а не за 

послідовністю їх застосування.        
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Отже, традиційна класифікація заходів адміністративного примусу на 

три види (заходи адміністративного попередження, запобіжні заходи і 

адміністративні стягнення) є за своєю суттю методологічно застарілою, а 

тому не дивно, що вона не враховує специфіку заходів процесуального 

примусу. 

Окремі науковці намагались вирішити цю теоретичну проблему 

наступним чином. По-перше, пропонували серед видів заходів 

адміністративного примусу виділяти групу заходів адміністративного 

припинення (Д.М. Бахрах, А.Т. Комзюк і ін.). Звертаємо увагу, що науковці 

відмовились від терміну «запобіжні заходи» у зв’язку з тим, що цей термін в 

одних наукових джерелах використовувався для позначення заходів 

попередження, а в інших – для позначення заходів припинення. В свою 

чергу, заходи адміністративного припинення поділялись на два види:  

а) заходи припинення протиправної поведінки, що регламентуються 

нормами матеріального права (наприклад, застосування поліцією 

спеціальних засобів і зброї),  

б) заходи процесуально-забезпечувального характеру, які передбачені 

нормами процесуального права та спрямовані на забезпечення 

безперешкодного адміністративного провадження по справі (наприклад, 

доставлення порушника, привід, вилучення речей і документів).  

Певний час такий підхід мав методологічне значення в науці 

адміністративного права, адже відсутність у національному законодавстві 

заходів примусу, які безпосередньо спрямовані на забезпечення 

адміністративного провадження (нагадуємо, що КУпАП був прийнятий 

лише у 1984 році), створювала умови, при яких біла відсутня потреба їх 

теоретичного відмежування від групи заходів припинення, що 

регламентувалися нормами матеріального радянського адміністративного 

права. Закріплення ж в КУпАП, а пізніше і в КАС України, заходів примусу, 

які спрямовані виключно на забезпечення адміністративного провадження, 

вимагало від дослідників чіткого визначення їх особливостей та 



125 

відмінностей від інших заходів адміністративного примусу. Зробити це було 

методологічно неможливо, адже специфіка процесуальних заходів примусу, 

розмивалася ознаками, наприклад, таких заходів припинення як 

застосовування фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї.        

По-друге, частина науковців пропонувала виділяти в системі заходів 

адміністративного примусу дві окремі групи – заходи припинення та 

процесуально-забезпечувальні заходи, обумовлюючи це тим, що мета 

застосовування цих заходів різна (О.І. Миколенко, Л.М. Розін, С.В. 

Тихомиров і ін.). Наприклад, О.І. Миколенко стверджує, що заходи 

адміністративного припинення здійснюються з метою припинення вже 

розпочатого протиправного діяння та попередження його можливих 

шкідливих наслідків, а процесуально-забезпечувальні заходи – з метою 

забезпечення адміністративного провадження [93, с. 10-11]. Вважаємо, що 

цей науковий підхід до класифікації заходів адміністративного примусу і 

сьогодні має методологічне значення, адже чітко поділяє заходи, що 

застосовуються на підставі норм матеріального права для припинення 

протиправного діяння, та заходи, що спрямовані на забезпечення 

адміністративного провадження (наприклад, провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, адміністративне судочинство і ін.).   

Отже, в науковій літературі представлені праці, в яких процесуально-

забезпечувальні заходи виділяються в якості окремої групи заходів 

адміністративного примусу. Разом з тим, виникає питання – як традиційні 

класифікації заходів адміністративного примусу співвідносяться з заходами 

примусу, що передбачаються в КАС України? Наприклад, чинний КАС 

України закріплює: 1) заходи процесуального примусу (ст. 145 КАС 

України); 2) заходи забезпечення позову (ст. 151 КАС України); 3) 

відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову (ст. 158 КАС 

України); 4) санкції, які застосовує адміністративний суд при вирішенні 

справи по суті (ч. 2 ст. 245 КАС України); 5) заходи, які застосовуються 

адміністративним судом до іноземця або особи без громадянства у зв’язку з 
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їх затриманням у порядку провадження у справах про адміністративні 

правопорушення (ч. 1 ст. 289 КАС України) тощо.  

Видно, що термін «заходи процесуального примусу», що 

використовується в КАС України, не співпадає за змістом і значенням з 

терміном, який пропонують у своїх публікаціях О.І. Миколенко, Л.М. Розін, 

С.В. Тихомиров, – «процесуально-забезпечувальні заходи». Пояснюється це 

наступним чином: 

1. КАС України розглядає заходи процесуального примусу, в 

першу чергу, як реакцію суду на протиправну поведінку учасників процесу, 

які порушують норми процесуального законодавства, а тому ці заходи дуже 

схожі і багато в чому співпадають за цільовою спрямованістю із заходами 

юридичної відповідальності (наприклад, попередження, штраф). 

Процесуально-забезпечувальні ж заходи, які виділяються О.І. 

Миколенко, Л.М. Розіним і С.В. Тихомиров, є реакцією на протиправну 

поведінку особи, яка заборонена нормами матеріального права.  

2. Цілями застосовування заходів процесуального примусу, які 

передбачені КАС України, є забезпечення здійснення адміністративного 

судочинства шляхом спонукання відповідних осіб до виконання 

встановлених в суді правил та виконання процесуальних обов’язків 

(видалення із залу судового засідання, привід), через забезпечення доказової 

бази (тимчасове вилучення доказів для дослідження судом), а також шляхом 

покарання осіб, винних у порушенні процесуальних норм (попередження, 

штраф).   

Цілями ж процесуально-забезпечувальних заходів, які виділяються 

О.І. Миколенко, Л.М. Розіним і С.В. Тихомиров, є забезпечення доказової 

бази (наприклад, адміністративне затримання, особистий огляд і огляд 

речей, вилучення речей та документів), припинення протиправної поведінки 

особи з одночасним забезпеченням доказової бази (наприклад, 

відсторонення водія від управління транспортним засобом) чи завчасним 
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забезпеченням виконання постанови про накладення стягнення (тимчасове 

затримання транспортного засобу).  

На підставі цього можна зробити висновок, що заходи процесуального 

примусу, які передбачені в КАС України, є комплексним правовим 

утворенням, яке поєднує в собі заходи з різним цільовим призначенням, 

хоча всі вони вирішують головне завдання – забезпечення 

адміністративного судочинства.    

Підсумовуючи результати аналізу, що були представлені в цьому 

підрозділі роботи, можна констатувати наступне: 

- адміністративний примус характеризується наступними 

основними ознаками: 1) національне законодавство передбачає дві правові 

підстави застосовування заходів адміністративного примусу – вчинення 

протиправного діяння та виникнення надзвичайних обставин чи ситуації; 2) 

підстави застосовування заходів адміністративного примусу обов’язково 

повинні бути закріплені в національному законодавстві, а їх реальне 

застосування базуватись на актах застосування права; 3) заходи 

адміністративного примусу можуть мати як персоніфікований, так і 

неперсоніфікований характер; 4) застосування заходів адміністративного 

примусу завжди пов’язане з тимчасовим обмеження прав і свобод особи, яке 

здійснюється вповноваженими на те владними суб’єктами; 5) заходи 

адміністративного примусу можуть застосовуватись: а) з метою відвертання 

ймовірних шкідливих наслідків для особи, суспільства та держави (заходи 

попередження); б) з метою припинення вже розпочатого протиправного 

діяння, яке триває у часі (заходи припинення); в) з метою забезпечення 

процедурного чи процесуального адміністративного провадження (заходи 

процедурного та процесуального характеру); г) з метою притягнення винних 

осіб до відповідальності (заходи адміністративної відповідальності); ґ) з 

метою відновлення правового стану, який існував до моменту вчинення 

протиправних дій (адміністративно-відновлювальні заходи); 
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- заходи процесуального примусу, які передбачені ст. 145 КАС 

України, повністю відповідають загальним ознакам адміністративного 

примусу. Разом із тим традиційні та навіть авторські підходи до 

класифікації заходів адміністративного примусу, які пропонуються в 

наукових джерелах, продовжують ігнорувати факт існування заходів 

процесуального примусу. Також КАС України, окрім заходів 

процесуального примусу, закріплює велику кількість інших заходів 

примусу, які застосовує адміністративний суд (наприклад, заходи 

забезпечення позову (ст. 151 КАС України), відшкодування збитків, 

заподіяних забезпеченням позову (ст. 158 КАС України) й ін.). Ці заходи 

примусу теж за своє суттю є процесуальними заходами, адже реалізуються у 

межах адміністративного судочинства та забезпечуються нормами 

адміністративного процесуального права. Традиційні підходи до 

класифікації заходів адміністративного примусу ці особливості 

адміністративного процесуального права теж не враховують. Тобто 

традиційна класифікація заходів адміністративного примусу не враховує 

багатогранність санкцій та заходів примусу, які у відповідності до положень 

КАС України може застосовувати адміністративний суд.  

 

Висновки до другого розділу 

 

Дослідження місця адміністративного примусу у категоріальному 

апараті адміністративного права дає можливість зробити наступні висновки. 

1. Встановлено, що відсутність у науковій літературі комплексних 

праць, присвячених визначенню та системі адміністративних санкцій, 

завжди компенсувалась наявністю численних концепцій щодо визначення 

поняття «адміністративний примус» та стосовно системи заходів 

адміністративного примусу. У теорії адміністративного права, на думку 

здобувача, відбувся штучний поділ змістового наповнення понять 

«адміністративні санкції» та «заходи адміністративного примусу». Термін 
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«адміністративні санкції» використовувався для характеристики структури 

адміністративно-правової норми та заходів адміністративної 

відповідальності, тоді як терміном «заходи адміністративного примусу» 

охоплювався весь спектр негативного впливу адміністративного права на 

суспільні відносини.  

2. У зв’язку з тим, що, по-перше, заходи адміністративного примусу 

включали у свій зміст адміністративні санкції, по-друге, традиційні 

класифікації заходів адміністративного примусу розпорошували 

адміністративні санкції по декількох класифікаційних групах, відпадала 

необхідність дослідження адміністративних санкцій як виду 

адміністративного примусу. Дослідники, як правило, зосереджували свою 

увагу на характеристиці окремих груп заходів адміністративного примусу 

(наприклад, адміністративних стягнень, заходів адміністративного 

попередження та ін.).  

3. Аналіз наукової літератури дозволяє виділити два основні підходи 

до розуміння адміністративного примусу та системи його заходів: 

- адміністративний примус є реакцією держави та інших 

уповноважених на те суб’єктів на факт вчинення особою протиправного 

діяння. Таким чином, поняттям «адміністративний примус» охоплюється 

комплекс заходів, які тимчасово обмежують права особи на підставі 

вчинення нею протиправного діяння. Воно не включає до свого змісту інші 

заходи обмежувального характеру, що можуть у випадках, передбачених 

національним законодавством, застосовуватись до законослухняних осіб; 

- адміністративний примус завжди пов’язаний з обмеженням прав 

особи, а тому до його заходів належать не тільки адміністративні санкції, а й 

інші заходи обмежувального характеру (наприклад, встановлення 

карантину, тимчасове обмеження доступу до об’єкту й ін.).  

4. Багато авторських концепцій адміністративного примусу, що 

представлені в науковій літературі, пов’язані з набором елементів, які слід 

включати до системи заходів адміністративного примусу. Наприклад, багато 
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дискусій точиться стосовно того, чи слід у цій системі окремо виділяти 

адміністративно-відновлювальні заходи, процесуально-забезпечувальні 

заходи та заходи примусу, які застосовуються до неповнолітніх.  

5. З’ясовано, що класифікація заходів адміністративного примусу, по-

перше, допомагає виявити основні ознаки, за якими можна знайти 

відмінності однієї групи заходів від іншої, по-друге, дозволяє усвідомити 

різноманітність і численність заходів адміністративного примусу, які 

можуть застосовуватись сьогодні в Україні суб’єктами публічного 

адміністрування та судами; по-третє, створює умови для більш якісного 

правового регулювання заходів примусу і, як результат, для більш 

ефективного їх правозастосування; по-четверте, сприяє розвитку наукових 

знань про адміністративний примус та полегшує сприйняття цих знань 

студентами у закладах вищої освіти.  

6. Встановлено, що традиційні підходи до класифікації заходів 

адміністративного примусу ігнорують наявність заходів процесуального 

примусу. Цю теоретичну проблему в науковій літературі пропонується 

вирішувати двома способами: 1) визнання процесуально-забезпечувальних 

заходів одним із видів заходів адміністративного припинення, що дозволяє 

зберегти уявлення про адміністративний процес, які склалися ще за 

радянських часів; 2) доповнити систему заходів адміністративного примусу 

окремою групою процесуально-забезпечувальних заходів. Обидва підходи 

були піддані в дисертації критичному аналізу. На його підставі доведено, що 

термін «заходи процесуального примусу», який використовується в КАС 

України, не збігається за змістом із терміном «процесуально-

забезпечувальні заходи», який пропонується у науковій літературі, коли 

йдеться про класифікацію заходів адміністративного примусу.  

7. Зроблено висновок, що традиційна класифікація заходів 

адміністративного примусу втратила своє методологічне значення та 

потребує перегляду з урахуванням сучасних тенденцій в адміністративному 

процесуальному законодавстві України.  
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РОЗДІЛ 3. 

ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ ЯК ЗАСОБИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

3.1 Ступінь дослідження заходів процесуального примусу в науці 

адміністративного права 

 

В цьому підрозділі роботи хочемо дослідити та проаналізувати 

наукові джерела, в яких розкриваються підстави і порядок застосування 

заходів процесуального примусу, а разом з тим визначитись із ступенем 

дослідження заходів процесуального примусу в науці адміністративного 

права.  

Дослідження заходів процесуального примусу розпорошені по різним 

науковим джерелам. Наприклад, фрагментарно питання процесуального 

примусу та заходів процесуального примусу досліджувались на рівні 

монографій та дисертацій (В. Гордєєв, В. Колпаков, І. Сопілко, О. Трещова і 

ін.).  

Автори монографії «Процесуальний примус в адміністративній 

відповідальності» [135] запропонували низку цікавих висновків, які 

безпосередньо стосуються теми нашого дослідження.  

По-перше, стверджується, що в науці та національному законодавстві 

є проблема з вживанням терміну «процесуальний примус». Зокрема, 

наголошується: «Річ у тому, що в законодавстві України не просто відсутнє 

визначення цього поняття, а і взагалі в нормативних актах термін 

«адміністративно-процесуальний примус» та «адміністративний примус» не 

трапляються, мовби їх як правових явищ і не існує» [135, с. 227]. Дійсно в 

національному законодавстві не використовується термін «адміністративно-

процесуальний примус», натомість є термін «заходи процесуального 

примусу», що вимагає порівняльної характеристики цих понять на 

теоретичному рівні. До того ж, не є прибічниками того, щоб будь-яке 
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правове явище неодмінно визначати у положеннях національного 

законодавства. Наприклад, в адміністративно-деліктному законодавстві не 

дається визначення поняття «склад правопорушення», втім термін 

використовується у статтях 14-2 і 247 КУпАП. Тобто «склад 

правопорушення» є науковою категорією, зміст якої розкривається теорією 

права та теорією адміністративного права. Будь-який юрист-практик, 

побачивши цей термін у положеннях національного законодавства, повинен 

одразу зрозуміти про що йде мова, виходячи із теоретичних знань про 

адміністративне правопорушення та адміністративну відповідальність. Теж 

саме стосується і поняття «адміністративно-процесуальний примус». Його 

зміст достатньо обґрунтувати в межах теорії адміністративного права і 

необов’язково закріплювати його дефініцію в положеннях національного 

законодавства.  

По-друге, автори монографії «Процесуальний примус в 

адміністративній відповідальності» запропонували авторське визначення 

адміністративного примусу, яке враховує факт існування заходів 

адміністративно-процесуального примусу. Зокрема, пропонується визначати 

адміністративний примус як «владне, здійснюване в односторонньому 

порядку та передбачених правовими нормами випадках застосування від 

імені держави до фізичних та юридичних осіб фізичних та психологічних 

засобів впливу, а саме: заходів попередження правопорушень, заходів 

адміністративно-процесуального примусу, заходів відповідальності за 

вчинення правопорушень, що здійснюються з метою превенції, припинення 

протиправних діянь, притягнення до юридичної відповідальності винних 

осіб, попередження та локалізації наслідків надзвичайних подій» [135, с. 

236-237]. Не хочемо повертатись до аналізу класифікацій заходів 

адміністративного примусу, який був нами здійснений в другому розділі 

дисертації, втім хочемо зазначити, що автори монографії забули виділити в 

окрему групу заходів адміністративного примусу заходи припинення, які 

суттєво відрізняються за метою застосовування від заходів процесуального 
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забезпечення. Загалом підтримуємо намагання вчених виділити в системі 

заходів адміністративного примусу групу заходів адміністративно-

процесуального примусу. 

По-третє, пропонують авторське визначення адміністративно-

процесуального примусу, під яким розуміють «застосування компетентними 

суб’єктами до фізичних і юридичних осіб незалежно від їхньої згоди заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення» 

[135, с. 239]. Дивує наступне, монографія написана у 2011 році, коли вже 

довгі роки діяв КАС України. Натомість автори монографії, наголошуючи 

про необхідність визначення змісту поняття «адміністративно-

процесуальний примус», пропонують дефініцію, яка повністю ігнорує 

існування заходів процесуального примусу, що передбачені КАС України. 

Не виправдовує авторів монографії і той факт, що тема дослідження 

обмежена виключно сферою адміністративної відповідальності. Якщо 

науковець пропонує визначення поняття, яке використовується в декількох 

сферах однорідних та схожих відносин (адміністративно-деліктне право, 

адміністративне процесуальне право), то його зміст повинен розкриватись у 

повному обсязі, тобто з врахуванням специфіки у сфері адміністративної 

відповідальності та у сфері судового захисту прав осіб від свавілля суб’єктів 

владних повноважень у публічно-правовій сфері.  

По-четверте, автори монографії запропонували авторське визначення 

заходів адміністративно-процесуального примусу, під якими розуміється 

«комплекс заходів, що застосовуються компетентними суб’єктами з метою 

припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи 

впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне 

правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення 

правопорушення, якщо складання протоколу є обов’язковим, забезпечення 

своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов про 

адміністративні правопорушення» [135, с. 239]. Одразу ж заначимо, що 

запропоноване визначення заходів адміністративно-процесуального 
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примусу позбавлене методологічної основи, а тому не має ні теоретичного, 

ні практичного значення. До грубих недоліків такого визначення 

відносяться наступні: 

а) просте перерахування цілей застосування правового явища (в 

нашому випадку заходів адміністративно-процесуального примусу), не дає 

повного уявлення про правове явище. Цілі застосування це лише одна із 

ознак, що характеризують правове явище. Орієнтир у наукових 

дослідженнях виключно на цю ознаку може привести дослідника до хибних 

та алогічних висновків; 

б) визначення має компілятивний характер, адже автори скинули 

докупи в одне визначення всі цілі, що досягаються в ході реалізації 

адміністративного затримання, доставлення порушника, особистого огляду і 

огляду речей, а також вилучення речей і документів. Тобто всі перелічені у 

визначенні цілі не були доведені шляхом наукового аналізу, а запозичені з 

окремих положень КУпАП, які присвячені підставам та порядку 

застосування заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення; 

в) визначення є громіздким, адже складно виділити у 

запропонованому визначенні головне, що розкриває зміст заходів 

адміністративно-процесуального примусу. 

Тому визначення заходів адміністративно-процесуального примусу, 

яке було запропоноване авторами монографії «Процесуальний примус в 

адміністративній відповідальності», вважаємо методологічно 

необґрунтованим та таким, що розкриває зміст правового явища не в 

повному обсязі.  

Неможна оминути стороною дисертаційне дослідження О.Р. Трещової, 

яка комплексно аналізує державний примус в адміністративному 

судочинстві [156]. Одразу ж заначимо, що робота цікава та має як наукове, 

так і практичне значення в сфері адміністративного процесуального права. 

Але велика кількість суджень в ній є суперечливими і мало обґрунтованими. 
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Наприклад, О.Р. Трещова акцентує увагу на тому, що в адміністративному 

судовому процесі поняття «державний примус» слід розглядати в двох 

аспектах:  

- «родовому, згідно з яким до нього варто включати всю сукупність 

проявів владного впливу, що допустимо застосовувати з метою запобігання і 

припинення правопорушень у цьому виді судочинства, притягнення осіб до 

адміністративної та кримінальної відповідальності» [156, с. 72];  

- «видовому, до якого належать власне заходи процесуального 

примусу, види, підстави, умови і порядок застосування яких прямо 

передбачені у відповідних нормах КАС України» [156, с. 72].  

Тобто О.Р. Трещова намагається змістовно розділити два поняття 

«державний примус, який застосовується в адміністративному судочинстві» 

та «заходи процесуального примусу», які передбачені статтями 144 і 145 

КАС України. По-перше, поняття «державний примус» є категорією теорії 

держави та права, а тому не зрозуміло, чому автор не використовує термін 

«адміністративний примус». По-друге, в межах адміністративного 

судочинства КАС України закріплює достатньо багато інших процесуальних 

заходів, які не охоплюються поняттям «заходи процесуального примусу», 

зокрема, заходи забезпечення позову (ст.ст. 150, 151 КАС України). Тому 

дивно, що О.Р. Трещова намагається приватизувати термін 

«процесуальний» виключно за заходами примусу, які закріплені в ст. 145 

КАС України. Це виглядає дивно. Замість того, щоб обґрунтувати правову 

природу всіх процесуальних заходів, які використовуються в 

адміністративному судочинстві, визначити їх місце в загальній системі 

адміністративних заходів, вчена пропонує рішення, яке ігнорує дискусії, що 

точаться в науці адміністративного права і процесу, та використовує 

категоріальний апарат теорії права, щоб уникнути порівняльної 

характеристики заходів примусу, що регулює матеріальне адміністративне 

право та процесуальне адміністративне право. Використання в дослідженні 

категорії «державний примус» позбавило О.Р. Трещову необхідності 
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здійснити порівняльну характеристику адміністративного примусу та 

адміністративно-процесуального примусу, адміністративно-процесуального 

примусу та заходів процесуального примусу. 

Також О.Р. Трещова робить занадто сміливі висновки, які 

недостатньо, на нашу думку, обґрунтовані в самій науково-дослідній роботі. 

Зокрема, вчена наголошує: «Державний примус в адміністративному 

судочинстві проявляється, як правило, або повинен проявлятися у формі 

застосування організаційно-процедурного та майнового плану 

несприятливих наслідків до порушників процесуальних норм і правил 

(наприклад, відповідно в закритті провадження у справі, відмові в прийнятті 

позовної заяви, апеляційної або касаційної скарги до розгляду, позбавленні 

права на звернення до суду з аналогічними позовними вимогами, покладанні 

обов’язку компенсувати судові витрати, сплатити вартість вчинених дій по 

дослідженню доказів у справі, накладанні штрафу тощо)» [156, с. 51-52]. Ми 

вже звертали увагу в попередніх підрозділах роботи на подібні хибні думки. 

Юридичний факт починає дію процесуальної норми про закриття 

провадження у справі, відмову в прийнятті позовної заяви і ін., натомість 

окремі вчені (втому числі О.Р. Трещова) намагаються його (юридичний 

факт) розглядати як процесуальне порушення, а результат застосування 

відповідної процесуальної норми – як факт застосування заходу примусу. 

Тобто закриття провадження у справі та відмова в прийнятті позовної заяви 

не є заходами примусу (санкцією норми), а правилом поведінки суб’єкта 

правовідносин (диспозицією норми). Взагалі у роботі О.Р. Трещової 

відчувається недолік загальнотеоретичних знань про право, а тому вченою 

були отримані висновки, що не розкривають і не пояснюють правові явища, 

а ще більше заплутують дослідників у їх прагненні збагнути сутність заходів 

процесуального примусу.    

Цікаві думки щодо існування адміністративно-процесуального 

примусу висловлює М.Б. Смоленський  [148, с. 156]. Він пропонує 

адміністративно-процесуальний примус визначати як заходи, що 
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застосовуються спеціально уповноваженими суб’єктами з метою 

забезпечення адміністративного провадження. Особливість цього 

визначення в тому, що воно враховує факт існування заходів 

процесуального примусу, які передбачені в ст. 145 КАС України. Сьогодні в 

науці адміністративного права поняттям «адміністративне провадження» 

намагаються охопити різного роду адміністративні процедури 

(ліцензування, реєстрації, сертифікації, тощо), провадження у справах про 

адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство. Тому 

адміністративні провадження, в залежності від характеру норм, що їх 

регулюють, поділяються на процедурні та процесуальні адміністративні 

провадження. Якщо з визначенням правової природи провадження у справах 

про адміністративні правопорушення є проблема в науці (одні науковці 

визначають його як процедурне провадження, а інші – як процесуальне 

провадження) і національному законодавстві (наприклад, ст. 294 КУпАП 

вказує на те, що провадження у справах про адміністративні 

правопорушення є процесуальним провадженням), то з визначенням 

правової природи адміністративного судочинства проблем не існує – воно є 

процесуальним адміністративним провадженням. Разом з тим, визначення, 

що пропонує М.Б. Смоленський, має наступну ваду – воно не акцентує увагу 

на тому, що заходи примусу передбачені нормами процесуального права. Це 

важливо, адже обов’язково виникне необхідність розмежування заходів 

адміністративно-процесуального примусу та заходів адміністративно-

процедурного примусу.  

Частково правова природа заходів процесуального примусу 

розкривається в науково-практичних коментарях до КАС України. Зокрема, 

автори науково-практичного коментаря до КАС України за загальною 

редакцією А.Т. Комзюка розкривають роль заходів процесуального примусу 

у здійсненні адміністративного правосуддя, визначають ознаки, які їх 

характеризують, розкривають особливості застосування на практиці 

адміністративними судами заходів процесуального примусу [65, с. 791-797]. 
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Схожа характеристика заходів процесуального примусу міститься і в 

науково-практичному коментарі до КАС України за загальною редакцією 

В.К. Матвійчука [87]. Стисла характеристика особливостей практичного 

застосування адміністративними судами заходів процесуального примусу, 

тобто без їх теоретичного обґрунтування, міститься в науково-практичному 

коментарі до КАС України під загальною редакцією С.В. Пєткова [104, с. 

361-365]. Більш розгорнуту характеристику заходів процесуального 

примусу пропонують автори науково-практичного коментаря до КАС 

України під загальною редакцією С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка і О.І. 

Харитонової [66, с. 632-641]. Автори пропонують не ототожнювати заходи 

процесуального примусу і заходи юридичної відповідальності та 

аргументують висловлену думку. Наприклад, зазначається: «Незважаючи не 

те, що за порушення норм адміністративного процесуального права 

законодавством передбачені різні види юридичної відповідальності, КАС 

України містить норми саме про процесуальні заходи примусового 

характеру. Заходи процесуального примусу також застосовуються в разі 

порушення певних правил адміністративного судочинства. Однак їх не 

можна розглядати як вид відповідальності, а тим більше покарання, оскільки 

заходи процесуального примусу покликані забезпечити виконання правил 

адміністративного судочинства, а не покарати особу» [66, с. 632].  

Погоджуємось з С.В. Ківаловим, О.М. Пасенюком і О.І. Харитоновою 

в тому, що: 

по-перше, за порушення вимог адміністративного процесуального 

законодавства передбачається кримінальна та адміністративна 

відповідальність. Зокрема, за втручання у діяльність працівника 

правоохоронного органу національне законодавство передбачає 

кримінальну відповідальність за ст. 343 КК України. А за злісне ухилення 

від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або непідкорення 

зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого, 

порушення порядку під час судового засідання, а також вчинення будь-ким 
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інших дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді 

правил тягне за собою адміністративну відповідальність за ст. 185-3 

КУпАП;  

по-друге, єдиною підставою застосування заходів процесуального 

примусу є порушення певних правил адміністративного судочинства. 

Підкреслюємо, що підставою є не правопорушення, а протиправне діяння, 

яке порушує вимоги адміністративного процесуального законодавства; 

по-третє, не можна повністю ототожнювати заходи процесуального 

примусу та заходи юридичної відповідальності. Разом з тим, цей висновок 

було зроблено С.В. Ківаловим, О.М. Пасенюком і О.І. Харитоновою тоді, 

коли перелік заходів процесуального примусу не включав до свого складу 

штраф. Дійсно попередження, видалення із зали судового засідання, 

тимчасове вилучення доказів для дослідження судом і привід (власне такий 

перелік закріплювало адміністративне процесуальне законодавство у 2009 

році у ст. 269 КАС України) покликані забезпечити виконання правил 

адміністративного судочинства, а не покарання особи. Закріплення ж у 

переліку заходів процесуального примусу штрафу, піддає сумніву цей 

висновок. Застосування штрафу до порушника процесуальних правил 

забезпечує виконання правил адміністративного судочинства через 

покарання особи. Тобто покарання є невід’ємним елементом застосовування 

штрафу як заходу процесуального примусу.      

Цікаві думки щодо правової природи заходів процесуального примусу 

висловлюються у навчально-методичній літературі. Наприклад, Т.О. Гуржій 

і О.В. Кузьменко в підручнику «Адміністративно-процесуальне право 

України» вказують на те, що закріплення заходів процесуального примусу у 

КАС України має неабияке значення для адміністративного правосуддя, 

адже надає адміністративному суду інструментарій, який дозволяє 

забезпечувати своєчасне вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин [5, с. 338]. Втім у підручнику відсутні нові для науки 

адміністративного права знання про заходи процесуального примусу:  
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- автори цитують визначення заходів процесуального примусу, яке 

пропонує законодавець; 

- в підручнику повторюються підстави застосування заходів 

процесуального примусу, які були зафіксовані в КАС України;  

- практичні особливості застосування адміністративними судами 

заходів процесуального примусу розкриваються в підручнику через 

цитування положень КАС України.   

Спробували вирішити цю теоретичну проблему у навчальному 

посібнику «Адміністративний процес України» А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко 

та Р.С. Мельник. Втім їх намагання, на нашу думку, лише заплутали читачів 

навчального посібника. Зокрема, автори пропонують наступний логічний 

алгоритм: «Державний примус виступає у двох формах – як судовий і 

позасудовий примус» – «В адміністративному процесі судовий примус 

отримав назву процесуального, оскільки його застосовують виключно під 

час розгляду та вирішення публічно-правового спору» – «Процесуальне 

законодавство закріпило порядок застосування заходів процесуального 

примусу» [75, с. 223-224]. Тобто логіка міркувань у навчальному посібнику 

побудована таким чином, що читач робить висновок про тотожність понять 

«адміністративно-процесуальний примус» та «заходи процесуального 

примусу». Насправді ж це не так. КАС України окрім заходів 

процесуального примусу містить велику кількість інших адміністративно-

процесуальних заходів.       

Видно, що у 2007 році, коли писали підручник Т.О. Гуржій і О.В. 

Кузьменко та навчальний посібник А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко і Р.С. 

Мельник, ще не було ніяких теоретичних уявлень про заходи 

процесуального примусу, окрім тих, що пропонував КАС України.  

Коротеньку характеристику заходів процесуального примусу дають 

автори навчального посібника «Адміністративне судочинство» під 

загальною редакцією Н.Б. Писаренко [3, с. 139-141]. Нажаль характеристика 

заходів процесуального примусу звелася до перефразування положень КАС 
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України, а тому прикро констатувати той факт, що у науковців взагалі не 

виникає своїх власних думок, а разом з цим, і підходів до розуміння та 

визначення заходів процесуального примусу.   

Більш розгорнуту характеристику інституту заходів процесуального 

примусу було викладено в підручнику М.І. Смокович і В.М. Бевзенка 

«Адміністративний процес України: теорія, практика» [147, с. 973-986]. 

Зокрема, автори підручника пропонують: 

- систему принципів, яких слід дотримуватись при застосуванні 

заходів процесуального примусу: а) послідовність; б) пропорційність; в) 

відповідність заходу примусу виду учасника судового процесу та їх 

обов’язкам [147, с. 973]; 

- перелік цілей, які повинні досягти заходи процесуального 

примусу: а) припинити правопорушення; б) запобігти скоєнню 

правопорушення; в) змусити до виконання обов’язків; в) виховання 

учасників процесу [147, с. 974-975];      

- особливості застосування кожного із передбачених КАС 

України заходів процесуального примусу.   

Не дивлячись на цікаві та змістовні матеріали про особливості 

застосування на практиці заходів процесуального примусу, М.І. Смокович і 

В.М. Бевзенко, по-перше, використали в підручнику спірну термінологію 

(наприклад, автори наголошують на тому, що підставою застосування 

заходів процесуального примусу є вчинення правопорушення), по-друге, не 

розкрили особливості співвідношення заходів процесуального примусу з 

іншими санкціями та заходами примусу, які застосовуються в 

адміністративному судочинстві.    

Аналіз змісту комплексних досліджень, підручників та навчальних 

посібників, а також науково-практичних коментарів до КАС України 

дозволяє зробити наступні висновки:   

а) в наукових джерелах не піддається аналізу та критиці їх 

законодавче визначення як «процесуальних дій»;  
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б) не розкривається їх зв’язок з іншими категоріями адміністративного 

права (наприклад, «адміністративні санкції», «заходи адміністративного 

примусу», «заходи примусу, які застосовуються адміністративним судом» 

тощо);  

в) відсутня аргументація щодо логічності та внутрішньої узгодженості 

системи заходів процесуального примусу. До того ж включення штрафу до 

системи заходів процесуального примусу породило додаткову теоретичну 

проблему, яка потребує свого вирішення в доктрині адміністративного 

права, – співвідношення заходів процесуального примусу із заходами 

процесуальної відповідальності.  

В окремих періодичних публікаціях науковці розмірковують над 

заходами процесуального примусу як над явищем адміністративного 

судочинства.  Зокрема М. Джафарова: 

- проводить порівняльну характеристику різних редакцій КАС 

України у частині правового регулювання заходів процесуального примусу 

[50, с. 144]; 

- здійснює аналіз думок про заходи процесуального примусу, які 

представлені в науковій літературі [50, с. 144-145]; 

- пропонує визначати заходи процесуального примусу як 

«передбачені адміністративно-процесуальним законодавством засоби 

впливу фізичного, психологічного або майнового характеру, які 

застосовуються судом (головуючим суддею) або за його дорученням 

іншими уповноваженими особами до учасників судового процесу та інших 

осіб, що присутні у залі судового засідання, з метою попередження і 

припинення зловживання процесуальними правами, запобігання створенню 

протиправних перешкод у відправленні судочинства та реалізації його 

принципів, а також забезпечення дотримання встановлених у суді правил 

ведення судового процесу» [50, с. 147].    

Не заперечуючи проти визначення заходів процесуального примусу, 

яке запропонувала М. Джафарова, хочемо вказати на те, що отриманий 



143 

автором статті висновок не співпадає із загальним змістом статті. Тобто 

логіка суджень у статті була запропонована одна, а отриманий висновок був 

про інше. До того ж більшість положень статті – це цитування визначень 

заходів процесуального примусу, що були запропоновані іншими 

науковцями, та перефразування положень КАС України [50, с. 145-146].          

В.М. Пастернак у статті, присвяченій ролі процесуального примусу в 

адміністративному судочинстві, обґрунтовує наступні цікаві висновки: 

- стверджує, що практика застосування заході процесуального 

примусу є обмеженою, а їх адміністративно-процесуальна регламентація 

недосконалою;  

- визначає процесуальний примус в адміністративному судочинстві як 

«засіб вольового забезпечення відповідності поведінки осіб, що 

перебувають у залі судового засідання під час судового провадження, 

нормам адміністративно-процесуального законодавства, що здійснюється за 

допомогою заходів впливу, які регулюються нормами адміністративно-

процесуального права і мають на меті досягнення певного порядку, а також 

припинення, запобігання правопорушенням та притягнення до 

відповідальності винних у їх скоєнні правопорушників» [112, с. 137].  

Втім у думках В.М. Пастернак бачимо і низку дискусійних та, на нашу 

думку, хибних висновків. По-перше, автор розглядає процесуальний примус 

як метод діяльності органів державної влади. Тому намагається 

характеризувати процесуальний примус як спосіб впливу на поведінку 

фізичних та юридичних осіб. Такий підхід цікавий, але спотворює 

сприйняття процесуального примусу у адміністративному судочинстві. Він 

(підхід) допомагає дослідити механізм впливу адміністративного суду на 

поведінку учасників процесу, але не розкриває сутність самих заходів 

примусу, не уточнює підстави їх застосування та коло осіб, до яких вони 

можуть застосовуватись. Тобто визначення, яке запропонував В.М. 

Пастернак, було б прийнятним при характеристиці всіх методів діяльності 

органів державної влади (переконання, заохочення, примус). Коли ж 
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виникає необхідність конкретизувати зміст поняття «процесуальний 

примус», слід віддалитись від методів діяльності органів державної влади та 

приблизитись до заходів охорони та захисту суспільних відносин у 

суспільстві. Власне у цій системі координат поняття «процесуальний 

примус» зможе набути конкретики та ознак, які дозволять його відрізнити 

від інших споріднених понять, зокрема, «процедурний примус», «примус у 

адміністративному судочинстві» і ін.            

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

дослідження заходів процесуального примусу мають у науці 

адміністративного права фрагментарний характер, а результати таких 

доробок містяться в поодиноких публікаціях у періодичних 

виданнях (М. Джафарова, В. Пастернак і ін.), у навчально-методичній 

літературі (Т. Гуржій, О. Кузьменко, Н. Писаренко і ін.), у науково-

практичних коментарях до КАС України (В. Бевзенко, А. Комзюк Р. 

Мельник, і ін.) та у комплексних дослідженнях (В.К. Колпаков, В.В. 

Гордєєв, І.М. Сопілко і ін.). Разом із тим всебічного аналізу заходів 

процесуального примусу в науці адміністративного права не проводилось.  

Для характеристики поняття «заходи процесуального примусу» в 

наукових працях та навчально-методичній літературі береться за основу їх 

законодавче визначення. Представлений же в наукових працях аналіз 

обмежується лише розглядом цілей заходів процесуального примусу, 

характеристикою їх видів й інколи аналізом організаційних особливостей їх 

застосування. Такі ж питання, як сутність заходів процесуального примусу, 

їхнє місце в системі адміністративних санкцій та заходів адміністративного 

примусу, відмінність від заходів процесуального забезпечення та стягнень, 

які передбачені адміністративно-деліктним законодавством, ґрунтовно не 

досліджуються в доктрині адміністративного права.  
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3.2 Визначення заходів процесуального примусу та їх порівняльна 

характеристика з іншими спорідненими поняттями 

 

У зв’язку з тим, що в попередніх підрозділах роботи в достатній мірі 

аналізувалися наукові підходи до понять «адміністративна санкція» та 

«заходи адміністративного примусу», в цьому підрозділі роботи хочемо 

зосередитись в основному на характеристиці заходів процесуального 

примусу, але через характеристику ознак, які притаманні адміністративним 

санкціям та заходам адміністративного примусу. Це дозволить не тільки    

порівняти поняття «заходи процесуального примусу», «адміністративні 

санкції» та «заходи адміністративного примусу», а й запропонувати 

авторські визначення зазначених правових явищ.  

Дискусії щодо виділення ознак, які характеризують адміністративні 

санкції, були проаналізовані нами в першому розділі дисертації, тому можна 

констатувати, що зазвичай при характеристиці адміністративних санкцій 

виділяють наступні головні ознаки: а) регламентуються нормами 

адміністративного права; б) застосовуються переважно суб’єктами 

виконавчої влади, що не виключає можливість їх застосування іншими 

державними органами, наприклад, адміністративними судами; в) є 

негативними наслідками за невиконання вимог національного законодавства 

(тобто на практиці допускаються випадки, коли гіпотеза і диспозиція норми 

права можуть бути цивільно-правовими, а санкція адміністративно-

правовою); г) підставою їх застосовування є вчинення протиправного діяння 

(аналіз інших думок щодо цього було надано в попередніх підрозділах 

роботи); ґ) носять персоніфікований характер (в науковій літературі 

представлені і інші думки стосовно цієї ознаки). З цих позицій заходи 

процесуального примусу повністю відповідають ознакам адміністративних 

санкцій: а) вони регламентуються нормами адміністративного 

процесуального права; б) за своєю суттю є негативними наслідками, які 

настають для учасників судового процесу; в) застосовуються 
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адміністративними судами; г) підставою їх застосовування є вчинення 

діяння, яке порушує норми процесуального законодавства; ґ) 

застосовуються до осіб, які порушили вимоги процесуального 

законодавства, тобто мають персоніфікований характер.      

Критичний аналіз думок вчених щодо адміністративних санкцій, який 

було здійснено в попередніх положеннях роботи, дозволяє запропонувати 

наступне визначення.  

Адміністративні санкції – це передбачені адміністративним 

законодавством негативні наслідки, які, по-перше, застосовуються за 

порушення вимог диспозиції адміністративно-правової норми, по-друге, 

мають персоніфікований характер, по-третє, у разі застосування мають дві 

основні мети – регулюють суспільні відносини (як елемент структури 

адміністративно-правової норми) та охороняють суспільні відносини (як 

засіб адміністративно-правового впливу).         

Набагато більше теоретичних проблем виникає, коли необхідно 

порівняти ознаки, що характеризують заходи адміністративного примусу, та 

ознаки, що характеризують заходи процесуального примусу. Основна 

проблема порівняльної характеристики цих правових явищ полягає у тому, 

що адміністративний примус та заходи адміністративного примусу у 

наукових джерелах можуть характеризуватись суперечливими ознаками, на 

що неодноразово зверталась увага в підрозділах 2.1 і 2.2 дисертації. 

Наприклад, Т.М. Філоненко, характеризуючи особливості прояву 

адміністративного примусу у діяльності прокуратури, робить висновок, що 

державний примус характеризуються такими ознаками: «а) він здійснюється 

від імені держави державними органами; б) має правовий, «легітимний», 

характер; в) застосовується лише до конкретних суб’єктів права, що 

порушили юридичні норми; г) є персоніфікованим, становить собою 

зовнішній вплив на суб’єкта з метою примусити його виконувати правові 

приписи, не допустити нових порушень, виховати винну особу і оточуючих; 

ґ) здійснюється за посередництва юрисдикційних актів, тобто актів 
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застосування права; д) застосовується на забезпечення виконання норм 

права і на підставі норм права, зокрема, передбачених у них санкцій» [159, 

с. 73].  

В подальшому Т.М. Філоненко пропонує перелік ознак, які, на її 

думку, характеризують адміністративний примус: «1) офіційний, державно-

владний характер; 2) застосування на підставі норм права; 3) численність 

осіб, до яких застосовують адміністративно-примусові заходи; 4) здійснення 

у сфері публічного адміністрування; 5) множинність та розмаїття суб’єктів 

його застосування; 6) відсутність службового підпорядкування між 

суб’єктами застосування адміністративно-примусових заходів; 7) 

застосовується як до осіб, що вчинили адміністративні правопорушення (а в 

деяких випадках – і кримінально-правові порушення), так і до осіб, які 

правопорушення не вчиняли; 8) складний характер мети адміністративного 

примусу; 9) примусовість характеру адміністративного примусу» [159, с. 

74]. 

Ознаки державного примусу та ознаки адміністративного примусу, які 

пропонує Т.М. Філоненко, багато в чому не збігаються, а іноді суперечать 

одна одній. Наприклад, державний примус, на її думку, завжди 

персоніфікований, тоді як при характеристиці адміністративного примусу 

автор уникає цієї ознаки і чітко не висловлює своєї позиції щодо неї. При 

характеристиці державного примусу Т.М. Філоненко акцентує увагу на 

тому, що він здійснюється за посередництвом юрисдикційних актів (тобто 

пов’язаних із застосовуванням заходів юридичної відповідальності та 

правових санкцій), втім при характеристиці ознак адміністративного 

примусу наголошує, що він застосовується як до осіб, що вчинили 

адміністративні правопорушення, так і до осіб, які правопорушення не 

вчиняли. Виходить, що Т.М. Філоненко сама собі суперечить, адже 

адміністративний примус є видом державного примусу, а тому ознаки 

державного примусу автоматично повинні розповсюджуватись і на 

адміністративний примус. Також Т.М. Філоненко стверджує, що державний 
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примус застосовується на забезпечення виконання норм права. Це архаїчний 

підхід до розуміння державного примусу як засобу, який забезпечує 

реалізацію санкції як елементу норми права. Неможна роль державного 

примусу зводити виключно до обслуговування реалізації санкції норми 

права. Заходи адміністративного попередження, наприклад, не спрямовані 

на забезпечення норми права, але є одним із видів заходів адміністративного 

примусу. Дивує і така ознака адміністративного примусу як його здійснення 

у сфері публічного адміністрування. Поняття «адміністративний примус» є 

універсальним поняттям для матеріального, процедурного і процесуального 

адміністративного права. Штучне ж відмежування адміністративного 

примусу від державного примусу у адміністративному судочинстві не 

підтримуємо та вважаємо науково необґрунтованим підходом. Тобто 

адміністративний примус є поняттям, яке слід використовувати як в межах 

інститутів матеріального і процедурного адміністративного права, так і в 

межах адміністративного процесуального права. Комічно виглядає і така 

ознака як «примусовість характеру адміністративного примусу». Примус не 

може бути «непримусовим». Інша справа, коли мова йде про порядок 

виконання заходів адміністративного примусу, адже законодавство 

передбачає в окремих випадках як добровільний, так і примусовий порядок 

виконання рішення про застосування заходу адміністративного примусу.      

Велика кількість ознак, які, на думку Т.М. Філоненко, характеризують 

адміністративний примус, по-перше, позбавлені конкретики, по-друге, не є 

ознаками, які розкривають сутність адміністративного примусу як явища 

правової дійсності. Мова йде про такі ознаки адміністративного примусу: а) 

відсутність службового підпорядкування між суб’єктами застосування 

адміністративно-примусових заходів; б) множинність та розмаїття суб’єктів 

його застосування; в) складний характер мети адміністративного примусу; г) 

чисельність осіб, до яких застосовують адміністративний примус. Ці ознаки 

показують складність такого правового явища як адміністративний примус, 

але жодним чином не розкривають його змістовні особливості, які б 
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допомогли порівняти заходи адміністративного примусу із заходами 

процесуального примусу.   

Отже, критичний аналіз думок вчених щодо адміністративного 

примусу, який було здійснено в попередніх положеннях роботи, дозволяє 

запропонувати наступне визначення.  

Заходи адміністративного примусу – це передбачена нормами 

адміністративного права система заходів морального, матеріального та 

фізичного впливу на свідомість і поведінку особи, які, по-перше, 

застосовуються до осіб, що вчинили чи скоюють протиправне діяння, з 

метою припинення протиправного діяння, виховання порушника та 

притягнення його до відповідальності, по-друге, застосовуються до 

законослухняних осіб у випадках, передбачених національним 

законодавством, з метою запобігання протиправним діянням та можливим 

негативним наслідникам надзвичайних ситуацій, а також з метою 

забезпечення провадження по адміністративній справі.  

Визначення заходів процесуального примусу міститься в чинному 

законодавстві України. Так в ст. 144 КАС України закріплено: «Заходами 

процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у 

визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до 

виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання 

процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання 

створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства» [64, ст. 144]. 

В юридичній літературі це визначення, як правило, не піддається 

критиці. Більшість вчених в наукових працях та навчально-методичній 

літературі при характеристиці поняття «заходи процесуального примусу» 

беруть за основу законодавче визначення.  

Перш ніж провести критичний аналіз визначення заходів 

процесуального примусу, яке дається в ст. 144 КАС України, звернемося до 

наукової літератури, яка пропонує альтернативні думки з цього приводу.  
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Наприклад, Н.Б. Писаренко підкреслює, що заходи процесуального 

примусу це «процесуальні дії, що застосовує суд відносно осіб, які 

порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають 

здійсненню правосуддя» [3, с. 139].  

Запропоноване Н.Б. Писаренко визначення заходів процесуального 

примусу ґрунтується на трьох ознаках, які, на думку вченої, є основними 

для цього правового явища: 1) заходи процесуального примусу це 

процесуальні дії; 2) заходи процесуального примусу застосовуються тільки 

адміністративним судом; 3) підставою їх застосовування є вчинення особою 

протиправного діяння, яке набуває свого прояву у двох формах – порушення 

встановлених у суді правил або перешкоджання здійсненню правосуддя.  

Разом з тим, запропоновані вище ознаки не в повній мірі розкривають 

особливості заходів процесуального примусу. Наприклад, через термін 

«процесуальна дія» в межах адміністративного судочинства можна 

характеризувати все що завгодно. Навіть такі дії як подання позовної заяви, 

надання відзиву на позовну заяву, надання відповіді на відзив, надання 

заперечення, надання пояснення третьої особи щодо позову або відзиву 

можна розглядати як процесуальні дії, адже вони охоплюються структурою 

судового адміністративного процесу (ст. 159 КАС України). До того ж, 

майже всі заходи примусу, які передбачені положеннями КАС України, 

застосовуються виключно адміністративними судами. Тому друга ознака, 

яку пропонує Н.Б. Писаренко при визначенні заходів процесуального 

примусу, не є специфічною для цього правового явища.  

Як результат, є визначення, яке дає лише загальне уявлення про 

заходи процесуального примусу і не розкриває особливості, які відрізняють 

його від інших подібних правових явищ у адміністративному судочинстві.    

Цікаве визначення пропонують автори науково-практичного 

коментаря КАС України під редакцією А.Т. Комзюка: «Під процесуальними 

заходами примусу в адміністративному судочинстві слід розуміти вчинення 

процесуальних дій, які передбачені КАС України, за ухвалою 
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адміністративного суду поза волею особи, щодо якої постановлена ця 

ухвала» [65, с. 791].  Отже, автори науково-практичного коментаря 

звертають увагу на три основні ознаки заходів процесуального примусу: 1) 

це процесуальні дії, передбачені КАС України; 2) вони застосовуються за 

ухвалою адміністративного суду; 3) вони застосовують до особи поза її волі. 

Хочемо показати нікчемність цих ознак на прикладі такого інституту 

адміністративного процесуального права як «заходи забезпечення позову», 

який регламентується положеннями Глави 10 Розділу І КАС України. 

Заходи забезпечення позову не є заходами процесуального примусу, що 

випливає з положень КАС України. Разом з тим, всі без виключення заходи 

забезпечення позову, по-перше, є процесуальними діями (ст. 151 КАС 

України), по-друге, застосовуються за ухвалою адміністративного суду (ч. 3 

ст. 150 КАС України), по-третє, застосовуються до особи поза її волі (ч. 1 ст. 

151 КАС України). Виникає доречне питання – в чому ж тоді особливості 

заходів процесуального примусу, якщо ознаки, які даються у визначенні 

цього правового явища, співпадають з ознаками, які характеризують заходи 

забезпечення позову?  

Слід сказати, що автори науково-практичного коментаря КАС України 

під редакцією А.Т. Комзюка окремо перераховують ознаки, які, на їх думку, 

розкривають специфіку заходів процесуального примусу. Зазначається, що 

заходи процесуального примусу: 

«по-перше, носять ретроспективний характер, який виражається у 

тому, що суд постановляє ухвалу про застосування заходів примусу тільки 

після вчинення порушення;  

по-друге, носять превентивний характер, який виражається у тому, що 

суд виносячи ухвалу про застосування заходів процесуального примусу, 

попереджує у майбутньому порушення правил, встановлених у суді, або 

протиправне перешкоджання здійсненню адміністративного судочинства як 

особою щодо якої ухвала постановлена, так і іншими особами; 
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по-третє, носять виховний характер, який виражається у тому, що 

винесена судом ухвала здійснює вплив виховного характеру на свідомість 

учасників адміністративного процесу та інших осіб» [65, с. 791].  

Знову ж таки, всі вище перелічені ознаки притаманні не тільки 

заходам процесуального примусу, а й будь-яким адміністративним санкціям. 

Наприклад, адміністративний арешт, як захід адміністративної 

відповідальності, носить, виховний, превентивний та ретроспективний 

характер. Підкреслюємо, що всі адміністративні санкції (не є виключенням в 

цьому і заходи процесуального примусу), в першу чергу, носять виховний 

характер, а вже потім їх застосування переслідує профілактику подібних 

протиправних дій в майбутньому та покарання винних осіб.  

Отже, запропоновані авторами науково-практичного коментаря КАС 

України під редакцією А.Т. Комзюка визначення та ознаки заходів 

процесуального примусу не тільки не розкривають сутності даного 

правового явища, а ще більше переконують в тому, що вони позбавлені 

специфічних, притаманних лише їм ознак. М.І. Смокович і В.М. Бевзенко, 

які, скоріш за все, прийшли до таких же невтішних висновків, у своєму 

підручнику «Адміністративний процес України: теорія, практика» (2020 р.) 

взагалі уникають визначення заходів процесуального примусу, 

обмежившись виключно характеристикою практичних аспектів їх 

застосування [147, с. 973-974]. Наприклад, автори підручника виділи 

декілька цілей, які досягаються при застосовуванні заходів процесуального 

примусу, а саме: а) припинення протиправних діянь, які порушують вимоги 

адміністративного процесуального законодавства; б) запобігання скоєнню 

цих протиправних діянь; в) змушення учасників процесу виконати 

обов’язки, які передбачені національним законодавством; г) виховання 

поважного ставлення учасників адміністративної справи до 

адміністративного суду та адміністративного процесуального законодавства 

[147, с. 974-975].  



153 

У зв’язку з цим, хочемо звернути увагу на традиційний підхід до 

класифікації заходів адміністративного примусу, адже він для поділу заходів 

примусу на групи використовує цілі застосування таких заходів. Це 

дозволяє в системі заходів адміністративного примусу окремо виділяти 

заходи попередження, заходи припинення, заходи відповідальності, тощо. 

При визначенні системи заходів примусу, які передбачені КАС України, 

законодавець не обтяжував себе громіздкими теоретичними конструкціями, 

а тому докупи зібрав всі заходи примусу, які застосовуються за порушення 

вимог процесуального характеру. Не будемо зупинятись на висвітленні 

цього питання більш детально, адже воно буде розглянуте у підрозділі 3.4 

дисертації.          

Різноманітність визначень заходів процесуального примусу в 

юридичній літературі пояснюється тим, що в кожному випадку вчені 

надають перевагу якійсь одній ознаці, яка характеризує заходи 

процесуального примусу. Саме тому важливо розглянути основні ознаки 

заходів процесуального примусу, перед тим як запропонувати науковій 

спільноті їх авторське визначення.  

По-перше, всі вчені сходяться у тому, що заходи процесуального 

примусу є одним із видів заходів державного примусу та заходів 

адміністративного примусу. Власне тому і хотілося б у визначеннях заходів 

процесуального примусу побачити особливості, які відрізняють їх від інших 

заходів адміністративного примусу. Не будемо ґрунтовно зупинятись на 

характеристиці цієї ознаки, адже правова природа державного примусу та 

адміністративного примусу достатньо повно відображена в науковій 

літературі.    

По-друге, підставою застосування заходів процесуального примусу є 

вчинення протиправного діяння, яке порушує вимоги адміністративного 

процесуального законодавства. Тобто склад правопорушення не 

закріплюється в КАС України на кшталт Особливої частини КУпАП, але 

теоретично можна вивести суб’єкта, суб’єктивну сторону та об’єкт 
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протиправного діяння. Проблеми виникають лише з визначенням 

об’єктивної сторони протиправного діяння. Її не можливо чітко 

сформулювати та зафіксувати в нормативно визначених конструкціях. Тому 

не погоджуємося із М.І. Смокович і В.М. Бевзенко, які при характеристиці 

підстав застосовування заходів процесуального примусу використовують 

поняття «правопорушення», тоді як методологічно вірним є поняття 

«протиправне діяння» [147, с. 974-975]. Отже КАС України не передбачає 

складу правопорушень, за вчинення яких застосовуються заходи 

процесуального примусу, але передбачає процесуальні вимоги, за 

порушення яких, адміністративний суд може застосовувати заходи 

процесуального примусу.  

По-третє, окремі види заходів процесуального примусу підпадають під 

ознаки заходів юридичної відповідальності, що дає можливість говорити 

про них як про заходи процесуальної відповідальності. Наприклад, 

попередження та штраф застосовуються до порушників вимог 

адміністративного процесуального законодавства як стягнення з метою їх 

виховання і покарання. Концепція процесуальної юридичної 

відповідальності не прижилася в теорії права та теорії адміністративного 

права і процесу, а тому законодавець вирішив не експериментувати з новою 

термінологією і «завуалював» ці заходи під заходи процесуального примусу.  

По-четверте, окремі заходи процесуального примусу підпадають під 

ознаки заходів припинення, головна мета застосовування яких – припинення 

протиправної поведінки особи (привід, видалення із зали судового 

засідання). Наприклад, застосування до особи видалення із зали судового 

засідання спрямоване не на її покарання, як це відбувається при 

застосовуванні штрафу, а, в першу чергу, на припинення протиправної 

поведінки учасника судового процесу.    

По-п’яте, окремі заходи процесуального примусу характеризуються 

ознаками, які притаманні процесуально-забезпечувальним заходам. 

Наприклад, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом 
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застосовується виключно з метою забезпечення повноти доказів по справі та 

для забезпечення обґрунтованості судового рішення по суті справи. Цей 

захід, на нашу думку, позбавлений виховного і ретроспективного характеру.      

По-шосте, перелік заходів процесуального примусу є вичерпним, що 

витікає з положень ч. 1 ст. 145 КАС України.  

По-сьоме, заходи процесуального примусу носять персоніфікований 

характер, тобто застосовуються адміністративним судом тільки до учасників 

процесу, які безпосередньо порушили вимоги процесуального 

законодавства. В цьому сенсі заходи процесуального примусу є правовим 

наслідком вчинення особою протиправного діяння.  

По-восьме, застосовування заходів процесуального примусу 

супроводжується осудом поведінки порушника та обмеженням його прав, 

особистих благ, матеріальних чи інших правових інтересів. Наприклад, 

застосовування до особи такого заходу примусу як попередження, 

супроводжується виключно осудом його поведінки з боку 

адміністративного суду. Тоді як видалення із зали судового засідання 

супроводжується не тільки осудом поведінки порушника, а й обмеженням 

його процесуальних прав.    

По-дев’яте, застосування заходів процесуального примусу переслідує 

наступні цілі: а) виховання учасників судового процесу; б) превенція 

подібних протиправних діянь в майбутньому; в) припинення протиправної 

поведінки учасника судового процесу; г) забезпечення провадження по 

справі; ґ) притягнення до відповідальності порушника. Окремі заходи 

процесуального примусу можуть переслідувати декілька цілей, одна із яких 

буде головною, а інші – другорядними (додатковими). Наприклад, головна 

мета застосування приводу, як заходу процесуального примусу, це 

забезпечення провадження по справі. Разом з тим, застосовування приводу 

переслідує і інші додаткові цілі: 1) припинення протиправної поведінки 

учасника судового процесу; 2) його виховання; 3) превенція подібних 
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протиправних дій в майбутньому як з боку особи, так і інших учасників 

судового процесу.          

Встановлюючи заходи процесуального примусу законодавець хотів 

озброїти адміністративний суд арсеналом правових засобів, застосовування 

яких дозволяє, по-перше, врахувати характер та ступінь суспільної 

шкідливості протиправного діяння, по-друге, призначити такий захід 

примусу, який в конкретному випадку максимально відповідає цілям та 

завданням адміністративного судочинства. Власне, тому в ст. 144 КАС 

України дається не просто вільний перелік заходів процесуального примусу, 

а перелік заходів, розташованих за певним критерієм. Всі заходи 

процесуального примусу розташовані в строгому порядку – від менш 

суворих, до більш суворих. Такий підхід має практичне значення, бо 

адміністративний суд зобов’язаний спочатку розглянути можливість 

застосування найбільш м’якого заходу, а лише після цього переходити до 

більш суворих заходів процесуального примусу.  

Як бачимо, більшість ознак, які характеризують адміністративні 

санкції та заходи адміністративного примусу, притаманні і заходам 

процесуального примусу. Разом з тим, положення національного 

законодавства дозволяють виділити спеціальні ознаки, що характеризують 

виключно заходи процесуального примусу: 1) підставою для застосування 

заходів процесуального примусу є вчинення протиправного діяння 

учасником адміністративного судочинства; 2) заходи процесуального 

примусу завжди мають персоніфікований характер, адже застосовуються до 

конкретного учасника адміністративного судочинства; 3) такі заходи 

можуть бути застосовані виключно адміністративним судом; 4) кожне 

рішення адміністративного суду про застосування заходу процесуального 

примусу потребує документального оформлення у вигляду  відповідної 

ухвали суду; 5) заходи процесуального примусу переслідують одну загальну 

мету – забезпечення адміністративного провадження по справі та декілька 

спеціальних цілей: а) спонукання відповідних осіб до виконання 
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встановлених в суді правил; б) добросовісне виконання процесуальних 

обов’язків; в) припинення зловживання правами та запобігання створенню 

протиправних перешкод у здійсненні судочинства. 

Підкреслюємо, що перелічені вище ознаки заходів процесуального 

примусу виведені нами на підставі аналізу положень КАС України.  

Акумулювання ж теоретичних напрацювань та нормативних приписів 

стосовно заходів процесуального примусу дозволяє виділити наступні їх 

ознаки: 

 1) заходи процесуального примусу є одним із видів адміністративних 

санкцій та заходів адміністративного примусу;  

2) підставою застосування заходів процесуального примусу є 

вчинення протиправного діяння, яке порушує вимоги адміністративного 

процесуального законодавства;  

3) перелік заходів процесуального примусу є вичерпним, що випливає 

з положень ч. 1 ст. 145 КАС України;  

4) заходи процесуального примусу мають персоніфікований характер, 

тобто застосовуються адміністративним судом тільки до учасників процесу, 

які безпосередньо порушили вимоги процесуального законодавства;  

5) застосовування заходи процесуального примусу супроводжується 

осудом поведінки порушника та обмеженням його прав, особистих благ, 

матеріальних чи інших правових інтересів;  

6) застосування заходів процесуального примусу має на меті: а) 

виховання учасників судового процесу; б) превенцію подібних 

протиправних діянь у майбутньому; в) припинення протиправної поведінки 

учасника судового процесу; г) забезпечення провадження по справі; ґ) 

притягнення порушника до відповідальності.  

Окремі ознаки, якими характеризуються заходи процесуального 

примусу, суттєво впливають на сприйняття їхнього місця в загальній 

системі адміністративних санкцій та заходів адміністративного примусу:  
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1) окремі види заходів процесуального примусу підпадають під ознаки 

заходів юридичної відповідальності (штраф), що дає можливість говорити 

про них як про заходи процесуальної відповідальності;  

2) окремі заходи процесуального примусу підпадають під ознаки 

заходів припинення (привід, видалення із зали судового засідання), головна 

мета застосовування яких – припинення протиправної поведінки особи;  

3) окремі заходи процесуального примусу застосовуються виключно з 

метою забезпечення повноти доказів по справі та для забезпечення 

обґрунтованості судового рішення (тимчасове вилучення доказів для 

дослідження судом), що дозволяє їх віднести до групи заходів 

процесуального забезпечення.  

На підставі проведеного в цьому підрозділі роботи дослідження 

можна запропонувати авторське визначення заходів процесуального 

примусу.  

Заходи процесуального примусу це передбачений нормами 

адміністративного процесуального права перелік заходів адміністративного 

примусу, які застосовуються адміністративним судом до учасників судового 

процесу з метою припинення їхньої протиправної поведінки, забезпечення 

виконання ними своїх процесуальних обов’язків, а також задля покарання 

учасника судового процесу за грубе порушення процесуальних норм з 

одночасним вихованням його у дусі поваги та дотримання вимог 

адміністративного процесуального законодавства. 

 

 

3.3 Місце заходів процесуального примусу у системі 

адміністративних санкцій та заходів адміністративного примусу 

 

В цьому підрозділі роботи з урахуванням недоліків, які притаманні 

сучасним класифікаціям адміністративних санкцій та заходів 

адміністративного примусу, буде запропоноване авторське бачення місця 
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заходів процесуального примусу у загальній системі адміністративних 

санкцій та заходів адміністративного примусу. 

По-перше, адміністративне право є поліструктурною галуззю права, 

яка регулює широкий спектр управлінських, публічно-сервісних та 

правоохоронних відносин. Кожна сфера перелічених відносин має у 

адміністративно-правовому регулюванні свою специфіку, яка набуває 

прояву і у правових санкціях.  

Наприклад, у сфері управлінських відносин адміністративне право 

встановлює систему дисциплінарних санкцій, що застосовуються до 

державних та муніципальних службовців. Особливість цих санкцій в тому, 

що вони є одним із видів санкцій, які передбачені нормами 

адміністративного права. Разом з тим, специфіка застосування 

дисциплінарних санкцій не дозволяє їх розглядати як вид більш загального 

поняття «адміністративні санкції». Тобто виникає необхідність 

розмежування в теорії адміністративного права двох понять: а) санкції, які 

передбачені нормами адміністративного права; б) адміністративні санкції. 

Перше поняття є узагальнюючим для дисциплінарних та адміністративних 

санкцій, тоді як поняття «адміністративні санкції» не включає до свого 

змісту санкції дисциплінарного характеру, що застосовуються до державних 

та муніципальних службовців.  

Публічно-сервісні відносини, як правило, регулюються нормами 

адміністративного права, які не встановлюють специфічних санкцій, адже їх 

основне призначення – передбачити підстави звернення особи до суб’єкта 

владних повноважень з приводу надання такій особі публічної послуги 

(адміністративної, соціальної, інформаційної, тощо) та закріпити процедуру 

розгляду звернення і вирішення адміністративної справи. Разом з тим, 

положення проекту Закону «Про адміністративну процедуру» від 14.05.2020 

року свідчать про те, що адміністративні санкції можуть бути передбачені і 

в сфері публічно-сервісних відносин. Зокрема, ст. 90 законопроекту 

передбачає наступні види заходів примусового виконання 
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адміністративного акта: а) виконання дій за рахунок зобов’язаної особи – 

адресата адміністративного акта; б) грошове стягнення; в) безпосередній 

примус у порядку, визначеному законами [120, ст. 90].  

Цікаво, що проект Закону «Про адміністративну процедуру» пропонує 

перелік адміністративних санкцій, але не відповідає на питання як вони 

співвідносяться з іншими адміністративними санкціями та яке місце 

займають у системі адміністративних санкцій. Незрозумілою залишається їх 

правова природа, адже: 

- вони не є заходами адміністративної відповідальності (підставою їх 

застосовування не є вчинення адміністративного правопорушення); 

- вони не є заходами адміністративного процесуального примусу 

(сьогодні в теорії адміністративного права відбулося розмежування понять 

«судовий адміністративний процес» та «адміністративна процедура», а тому 

процесуальний примус здійснюється виключно в межах адміністративного 

судочинства);                       

- вони частково підпадають під ознаки такої групи заходів 

адміністративного примусу як «заходи припинення», але це припущення 

потребує додаткової виваженої аргументації в науковій літературі.  

Отже прийняття Закону «Про адміністративну процедуру» не тільки 

не вирішить існуючих складних питань адміністративного права у сфері 

визначення системи адміністративних санкцій, а й підкине додаткові, що 

ускладнить розв’язання цієї важкої для адміністративної науки проблеми.  

Якщо взяти до уваги правоохоронні відносини, які регламентуються 

нормами адміністративного права, то помітимо, що ця сфера правовідносин 

перевантажена різноманітними адміністративними санкціями, які не завжди 

узгоджені між собою.  

Наприклад, КУпАП передбачає наступні види санкцій: а) 

адміністративні стягнення (ст. 24 КУпАП); б) заходи впливу, які 

застосовуються до неповнолітніх (ст. 24-1 КУпАП); в) направлення на 

проходження програми для особи, яка вчинила домашнє насильство чи 
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насильство за ознакою статі (ст. 39-1 КУпАП); г) покладення обов’язку 

відшкодувати заподіяну шкоду (ст. 40 КУпАП); ґ) доставлення порушника 

для складання протоколу про адміністративне правопорушення (ст. 259 

КУпАП); г) заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення (ст. 260 КУпАП) і ін.  

Як і у випадку з кримінальним законодавством КУпАП не пропонує 

узгодженої системи санкцій, а розташовує їх за невідомими критеріями у 

різних розділах, главах і статтях нормативно-правового акту. Наприклад, 

яка правова природа у такої адміністративної санкції як направлення на 

проходження програми для особи, що вчинила домашнє насильство чи 

насильство за ознакою статі? На нашу думку, цей вид санкції можна було б 

віднести до видів заходів адміністративної відповідальності, які окрім цього 

включають до своєї системи адміністративні стягнення, покладення 

обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду і заходи впливу, що 

застосовуються до неповнолітніх. Подібні думки висловлював в своїх 

публікаціях О.І. Миколенко, який пропонував поняття «заходи 

адміністративної відповідальності» не ототожнювати з адміністративними 

стягненнями, а розглядати їх більш змістовно, включаючи до їх складу 

адміністративні стягнення, які застосовуються до юридичних осіб, та заходи 

впливу, які застосовуються до неповнолітніх [93, с. 10]. Нажаль подібні 

думки є поодинокими в науковій літературі. Більшість науковців 

концентрують свою увагу на якомусь одному виді адміністративних 

санкцій, які закріплені в КУпАП, і досліджують їх, зокрема:  

- досліджуються адміністративні стягнення (К.О. Алімов, Ю.Х. 

Куразов і ін.) [7; 8, с. 124-132; 9, с. 85-92; 79; 78, с. 177-182; 80, с. 146-161]; 

- вивчаються заходи забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення (Д.Ф. Бортняк, Н.А. Галабурда, А.В. 

Столітній і ін.) [25; 26, с. 33-36; 24, с. 196-200; 36; 37, с. 155-163; 38, с. 30-34; 

152; 151, с. 178-187; 150, с. 217-230];      
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- аналізуються заходи впливу, які застосовуються до 

неповнолітніх (І.П. Багаденко, Ю.І. Ковальчук, О.Л. Чернецький і ін.) [10; 

12, с. 73-76; 11, с. 68-75; 62; 60, с. 111-114; 61, с. 260-266; 162; 161, с. 79-85; 

163, с. 51-56]; 

- доводиться адміністративно-правова природа обов’язку 

правопорушника відшкодувати заподіяну шкоду (О.І. Миколенко, М.Р. 

Сиротяк і ін.) [97, с. 105-110; 98, с. 70-73; 94, с. 379-384; 144; 143, с. 197-201; 

145, с. 26-28]. 

По-друге, різноманітність адміністративних санкцій та їхня 

багатоцільова спрямованість підштовхує дослідників класифікувати такі 

санкції не за сферою їх безпосередньої реалізації і не за суб’єктом, 

уповноваженим застосовувати такі санкції, а за підгалузевим поділом 

адміністративного права на матеріальне, процедурне і процесуальне 

адміністративне право. 

Тобто проблема визначення системи адміністративних санкцій 

обумовлена і тим, що адміністративне право є симбіозом матеріальних, 

процедурних і процесуальних норм, а тому доречно було б говорити не 

просто про загальну систему адміністративних санкцій, які представлені у 

всіх трьох частинах адміністративного права (матеріальній, процедурній та 

процесуальній), а й окремо про системи санкцій матеріального, 

процедурного і процесуального адміністративного права. Наприклад, 

адміністративні стягнення, які закріплені в ст. 24 КУпАП, є яскравим 

прикладом, так званих, матеріальних адміністративних санкцій. Якщо 

провадження в справах про адміністративні правопорушення розглядати як 

вид адміністративної процедури (ця думка є спірною в науковій літературі, 

але в достатній мірі розповсюдженою та аргументованою), то прикладом 

процедурної санкції є відсторонення водія від управління транспортним 

засобом (ст. 266 КУпАП). В свою чергу, санкції, які передбачені в ст. 145 

КАС України (попередження, видалення із залу судового засідання, 
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тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід, штраф), є 

яскравим прикладом процесуальних адміністративних санкцій.  

Таким чином на підставі проведеного аналізу можна запропонувати 

наступні класифікації санкцій, які регулюються нормами адміністративного 

права: 

І. В залежності від предмету правового регулювання санкції можна 

поділити на три групи:  

1) які застосовуються в сфері управлінських адміністративних 

правовідносин (наприклад, дисциплінарні санкції, які застосовуються до 

державних службовців);  

2) які застосовуються у сфері публічно-сервісних адміністративних 

правовідносин (наприклад, санкції, які забезпечують адміністративну 

процедуру);  

3) які застосовуються у правоохоронній сфері (наприклад, 

адміністративні стягнення).  

Як бачимо, ця класифікація допомагає, по-перше, чітко відділити від 

адміністративних санкцій, які застосовуються у публічно-сервісній і 

правоохоронній сферах, дисциплінарні санкції, що застосовуються в 

управлінській сфері адміністративних правовідносин, по-друге, зробити 

висновок, що заходи процесуального примусу є одним із видів 

адміністративних санкцій, які застосовуються у правоохоронній сфері. 

Разом з тим, ця класифікація має суттєвий недолік – нерівномірно розбиває 

адміністративні санкції на класифікаційні групи. Наприклад, 

адміністративні стягнення, які передбачені ст. 24 КУпАП, та заходи 

процесуального примусу опинилися в одній класифікаційній групі, тоді як 

за змістом, правовим регулюванням та цілями застосування вони суттєво 

між собою різняться.  

ІІ. В залежності від видів підгалузевого адміністративно-правового 

регулювання адміністративні санкції можна розбити на три групи:  
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1) матеріальні санкції, які регламентуються нормами матеріального 

адміністративного права та спрямовані на забезпечення загального режиму 

законності і правопорядку в державі (адміністративні стягнення для 

фізичних осіб, передбачені КУпАП, адміністративні санкції для юридичних 

осіб, заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх, і ін.); 

2) процедурні санкції, які регламентуються нормами процедурного 

адміністративного права та спрямовані на забезпечення безперешкодного 

здійснення адміністративної процедури (наприклад, процедурні санкції, 

передбачені в Законопроекті «Про адміністративну процедуру» і ін.); 

3) процесуальні санкції, які регламентуються нормами процесуального 

адміністративного права та спрямовані, по-перше, на справедливе, 

неупереджене та своєчасне вирішення судом публічно-правового спору 

(наприклад, заходи забезпечення позову і ін.), по-друге, на забезпечення 

безперешкодного адміністративного судочинства (наприклад, заходи 

процесуального примусу).  

Перевагою даної класифікації адміністративних санкцій є те, що, по-

перше, враховується зміст норм адміністративного права, які встановлюють 

санкції (матеріальне, процедурне, процесуальне), по-друге, є чітке 

розмежування процедурних і процесуальних санкцій, що забезпечують різні 

види адміністративних проваджень – процедурних та процесуальних, по-

третє, допомагає визначитись з основними ознаками заходів процесуального 

примусу, а саме, вони регулюються нормами адміністративного 

процесуального права та спрямовані на забезпечення адміністративного 

судочинства.     

Важливо також визначити місце заходів процесуального примусу у 

загальній системі заходів адміністративного примусу. В попередніх 

підрозділах роботи (підрозділи 2.1 і 2.2) наводились приклади класифікацій 

заходів адміністративного примусу, в яких заходи процесуального примусу 

взагалі ніяк не були представлені. Разом з тим, в юридичній літературі 
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висвітлюються також класифікації заходів адміністративного примусу, в 

яких частково враховується «адміністративно-процесуальний» компонент.  

Наприклад, відомою у наукових колах є класифікація заходів 

процесуального примусу, яку запропонував Л.М. Розін. Вчений, керуючись 

метою застосування заходів адміністративного примусу, поділяє їх на п’ять 

видів: 1) заходи адміністративного припинення, які застосовуються для 

припинення відповідного правопорушення (наприклад, відсторонення водія 

від управління транспортним засобом); 2) заходи адміністративно-

примусові, які застосовуються з метою попередження правопорушень 

(наприклад, встановлення карантину); 3) відновлювальні заходи для 

поновлення правопорядку (наприклад, зобов’язання відшкодувати майнову 

шкоду, яка була завдана в результаті вчинення адміністративного 

правопорушення); 4) адміністративні стягнення (наприклад, штраф, 

адміністративний арешт); 5) заходи процесуального примусу, які 

забезпечують можливість визначення факту правопорушення, встановлення 

особи правопорушника, збирання всіх необхідних даних про 

адміністративний проступок і складання процесуальних документів [139, с. 

183-184].   

По-перше, заходи процесуального примусу Л.М. Розін ототожнює із 

заходами забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, а тому не враховує специфіку заходів процесуального 

примусу, передбачених ст. 145 КАС України.  

По-друге, автор не розрізняє між собою два поняття «адміністративні 

стягнення» та «заходи адміністративної відповідальності», а тому 

класифікація, не враховує, наприклад, штрафні санкції, які застосовуються 

до юридичних осіб.  

По-третє, звертає на себе увагу той факт, що Л.М. Розін виділяє 

заходи припинення та заходи процесуального примусу, які, на його думку, 

мають різну мету застосування. Втім серед заходів процесуального примусу 

теж є заходи, які спрямовані на припинення протиправного діяння. 
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Наприклад, адміністративне затримання застосовується до порушників не 

тільки з метою забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, а й з метою припинення протиправного діяння. Частина 1 

ст. 262 КУпАП закріплює, що Національна поліція може застосовувати 

адміністративне затримання до осіб, які розпивають спиртні напої у 

громадських місцях чи появились у громадських місцях у п’яному вигляді, 

що ображає людську гідність і громадську мораль, а також у випадках, коли 

є підстави вважати, що особа займається проституцією. Всі ці види 

правопорушень є специфічними, адже перш ніж розпочати адміністративне 

розслідування та оформити протокол про адміністративне правопорушення, 

ці правопорушення необхідно припинити. Власне для цього і передбачено 

було в КУпАП такий захід примусу як адміністративне затримання. 

Застосування адміністративного затримання по відношенню до порушників 

вище згаданих адміністративних проступків переслідує, в першу чергу, мету 

припинити протиправні дії особи, а вже потім – забезпечити провадження у 

адміністративній справі. Нажаль Л.М. Розін не пояснює відмінність заходів 

припинення та заходів процесуального примусу, які спрямовані на 

припинення протиправних діянь.  

Більшість науковців, про що вже йшла мова в підрозділі 2.2 

дисертації, намагалися процесуально-забезпечувальні заходи розглядати як 

вид заходів припинення, а тому і не виділяли їх як окремий вид заходів 

адміністративного примусу (А.Т. Комзюк, М.І Єропкін і ін.).         

О.Р. Трещова, ознайомившись з недоліками класифікацій заходів 

адміністративного примусу, наводить перелік думок вчених про 

класифікації заходів адміністративного примусу, в яких враховувались або 

не враховувались адміністративно-процесуальні заходи, але чомусь уникає в 

дисертації вирішення цієї теоретичної проблеми. Так і не запропонувавши 

класифікації заходів адміністративного примусу, яка б враховувала 

адміністративно-процесуальні заходи, О.Р. Трещова у своїй дисертації 

одразу переходить до характеристики представлених в спеціальній 
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літературі класифікацій заходів державного примусу, які використовуються 

в межах адміністративного судочинства, та пропонує своє бачення 

вирішення цієї проблеми [156, с. 58-71]. Теж саме відбулося і з авторами 

монографії «Процесуальний примус в адміністративній відповідальності», 

які пропонують стислу характеристику різних думок вчених щодо 

класифікації заходів адміністративного примусу [135, с. 240-245], але не 

висловлюють свого особистого бачення вирішення існуючої теоретичної 

проблеми. Натомість в монографії автори зупиняються на класифікації 

процесуальних заходів, які використовуються в межах провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, та пропонують власне 

вирішення існуючої проблеми [135, с. 245-246].   

Отже, навіть в працях, які присвячені дослідженню особливостей 

адміністративно-процесуального примусу, не пропонуються класифікації 

заходів адміністративного примусу, які б розкривали роль та місце заходів 

адміністративно-процесуального примусу в загальній системі заходів 

адміністративного примусу. 

Візьмемо на себе сміливість і запропонуємо класифікацію заходів 

адміністративного примусу, яка, на нашу думку, не тільки враховує факт 

існування процесуальних заходів, а й розкриває їх роль та місце в системі 

заходів адміністративного примусу.   

Залежно від цілі та підстав застосовування пропонуємо поділяти 

заходи адміністративного примусу на:  

1) заходи запобігання, які застосовуються до законослухняних осіб у 

випадках, передбачених національним законодавством, з метою запобігання 

протиправним діянням та можливим негативним наслідникам надзвичайних 

ситуацій;  

2) заходи припинення, які застосовуються з метою припинення вже 

розпочатого та триваючого у часі правопорушення;  
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3) заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх, застосування 

яких переслідує мету виховання осіб, які є суб’єктами адміністративної 

відповідальності, але не досягли повноліття;  

4) заходи адміністративної відповідальності, застосування яких 

спрямовано на виховання та покарання правопорушників;   

5) заходи забезпечення адміністративної процедури, основна мета 

застосовування яких – забезпечити безперешкодне здійснення 

адміністративної процедури;  

6) заходи забезпечення адміністративного судочинства, основна мета 

застосовування яких – справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення 

судом спорів у сфері публічно-правових відносин.  

Запропонована класифікація, по-перше, дозволяє розділити між собою 

адміністративно-процедурні та адміністративно-процесуальні заходи 

примусу, по-друге, не суперечить традиційній класифікації заходів 

адміністративного примусу, а лише доповнює її заходами впливу, що 

застосовуються до неповнолітніх, заходами забезпечення адміністративної 

процедури та заходами забезпечення адміністративного судочинства. 

Вважаємо, що заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення слід розглядати в межах заходів 

забезпечення адміністративної процедури, адже даний вид 

адміністративного провадження є видом юрисдикційної адміністративної 

процедури.        

Чимало думок було висловлено в науковій літературі і стосовно 

класифікації різноманітних процесуальних заходів. Наприклад, О.Р. 

Трещова усі існуючі в адміністративному судочинстві заходи державного 

примусу в залежності від мети їх застосування поділяє на чотири групи:  

а) заходи захисту (відновлення порушеного правопорядку, 

суб’єктивних процесуальних прав); 

б) заходи відповідальності (як процесуальної, так і матеріально-

правової);  
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в) заходи припинення правопорушень в процесі;  

г) заходи запобігання (попередження) зловживань правами та інших 

процесуальних правопорушень [156, с. 71].  

Основний недолік цієї класифікації в тому, що в ній представлені як 

заходи примусу, що регламентуються нормами матеріального 

адміністративного права, так і заходи примусу, які регламентуються 

нормами процесуального адміністративного права. Тобто основний 

критерій, що об’єднує різні за характером заходи примусу в одній 

класифікації, є сфера їх реалізації або сфера, з якою пов’язана реалізація 

заходів примусу, – адміністративне судочинство. Тому класифікацію, яку 

запропоновала О.Р. Трещова, не можна в повній мірі назвати класифікацією 

адміністративно-процесуальних заходів примусу. До того ж, автор вважає, 

що її класифікація не суперечить теорії адміністративного права та 

загальному вченню про юридичний процес [156, с. 71]. З цим твердженням 

важко погодитись, адже «заходи захисту» адміністративне право ніколи не 

виділяло в якості виду заходів адміністративного примусу (виключення 

складають науковці, які досліджують адміністративне судочинство з 

позицій теорії процесуального права – В.О. Константій [76]). Втім в межах 

цивільного процесуального права такі думки постійно висловлюються (М.О. 

Вікут, М.Й. Штефан і ін.) [165, с. 260,261; 45, с. 122-124]. Отже класифікація 

заходів державного примусу в адміністративному судочинстві, яку пропонує 

О.Р. Трещова, це певний синтез теорії адміністративного права та теорії 

цивільного процесуального права.  

Автори монографії «Процесуальний примус в адміністративній 

відповідальності» пропонують заходи адміністративно-процесуального 

примусу поділяти за цільовою спрямованістю їх застосування на три групи: 

1) заходи попередження адміністративних правопорушень (наприклад, 

заходи щодо встановлення особи); 2) заходи забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення (наприклад, адміністративне 

затримання, вилучення речей і документів); 3) заходи, спрямовані на 
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виконання постанов про адміністративні правопорушення (наприклад, 

вилучення конфіскованого предмету, вилучення посвідчення мисливця) 

[135, с. 240-245]. Разом з тим, подальший аналіз положень монографії 

показує, що автори до змісту зазначених груп заходів примусу віднесли не 

тільки адміністративно-процесуальні заходи, а й заходи примусу, що 

регламентуються нормами матеріального адміністративного права 

(наприклад, заходи попередження адміністративних правопорушень). Ці 

заходи, як правило, передують провадженню у справах про адміністративні 

правопорушення, а тому не охоплюються процесуально-правовим 

регулюванням. Особистий огляд та огляд речей іноді застосовується 

представниками Державної прикордонної служби України не як захід 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

а як захід дотримання спеціального прикордонного режиму на певних 

територіях країни. Тому підстави та порядок застосування такого заходу 

примусу регламентується не процесуальними нормами, а нормами 

матеріального і процедурного адміністративного права, які закріплюють 

повноваження відповідних правоохоронних органів та порядок їх реалізації. 

До того ж заходи, спрямовані на виконання постанов про адміністративні 

правопорушення, які виділяють автори монографії, теж можна розглядати не 

як вид заходів примусу, а як спосіб виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення.  

Вважаємо, що заходи забезпечення адміністративного судочинства, 

які були нами виділені серед заходів адміністративного примусу в окрему 

групу, слід поділяти не за цілями застосування, як це робить більшість 

науковців, а за підставим їх застосування. Власне за підставами 

застосовування їх можна поділити на дві групи:  

а) процесуально-забезпечувальні заходи, підставою застосовування 

яких є виникнення правової ситуації, що передбачена КАС України 

(наприклад, заходи забезпечення позову (ст. 151 КАС України) й ін.);  
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б) заходи процесуального примусу, підставою застосовування яких є 

порушення учасником судового процесу вимог процесуального 

законодавства (заходи процесуального примусу (ст. 145 КАС України) і ін.).  

На підставі проведеного в цьому підрозділі роботи дослідження 

можна зробити висновок, що заходи процесуального примусу в загальній 

системі адміністративних санкцій належать до групи процесуальних 

санкцій, які передбачені нормами адміністративного процесуального 

законодавства, застосовуються адміністративним судом з метою 

забезпечення адміністративного судочинства, а в системі заходів 

адміністративного примусу належать до одного із видів заходів 

забезпечення адміністративного судочинства. 

Різноманітність адміністративних санкцій та їхня багатоцільова 

спрямованість підштовхує дослідників класифікувати такі санкції не за 

сферою їх безпосередньої реалізації і не за суб’єктом, уповноваженим 

застосовувати такі санкції, а за підгалузевим поділом адміністративного 

права на матеріальне, процедурне і процесуальне адміністративне право. 

Тобто в адміністративному праві існує система матеріальних, процедурних і 

процесуальних адміністративних санкцій.  

Залежно від цілі та підстав застосовування заходи адміністративного 

примусу слід поділяти на: 1) заходи запобігання; 2) заходи припинення; 

3) заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх; 4) заходи 

адміністративної відповідальності; 5) заходи забезпечення адміністративної 

процедури; 6) заходи забезпечення адміністративного судочинства.  

Останні регламентуються нормами адміністративного процесуального 

права, застосовуються виключно адміністративним судом з метою 

забезпечення адміністративного судочинства, але за підставами 

застосовування поділяються на дві групи: а) процесуально-забезпечувальні 

заходи, підставою застосовування яких є виникнення правової ситуації, що 

передбачена КАС України; б) заходи процесуального примусу, підставою 
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застосовування яких є порушення учасником судового процесу вимог 

процесуального законодавства.  

 

3.4 Види та особливості застосування заходів процесуального 

примусу 

 

В цьому підрозділі роботи буде досліджено види заходів 

процесуального примусу, які закріплені в ст. 145 КАС України, та визначено 

особливості їх застосування адміністративними судами.  

Перше питання, яке хочемо розглянути в межах цього підрозділу, це 

характеристика науковцями переліку заходів процесуального примусу з 

точки зору його цілісності.  

Більшість науковців заходи, що передбачені у ст. 145 КАС України, 

характеризують через терміни «види заходів примусу» чи «перелік заходів 

примусу», уникаючи при цьому використання терміну «система» заходів 

процесуального примусу [65, с. 792; 75, с. 224].  

Окремі науковці висловлюють думку, що перелік заходів примусу, 

який дається в КАС України, можна назвати «системою» на тій підставі, що 

самі заходи розташовані в ст. 145 КАС України за принципом – від менш 

суворого до більш суворого заходу. В даному випадку, скоріш за все, мова 

йде про методологічний прийом чи прийом законодавчої техніки, який 

використовується для того, щоб продемонструвати гуманність 

національного законодавства. До того ж, задекларований вище принцип в 

повній мірі не спрацьовує в ст. 145 КАС України. Наприклад, тимчасове 

вилучення доказів для дослідження судом за ступенем суворості 

поступається такому заходу як видалення із залу судового засідання, а тому, 

на нашу думку, його слід було розмістити у переліку заходів 

процесуального примусу одразу після попередження.      

Переконані в тому, що запропонований у ст. 145 КАС України перелік 

заходів процесуального примусу, не є «системою». Всі заходи 
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процесуального примусу поєднує лише дві речі – 1) підставою їх 

застосовування є порушення процесуальних норм; 2) основна мета, для 

досягнення якої вони застосовуються – забезпечення безперешкодного 

адміністративного судочинства. Ці два критерії дозволяють характеризувати 

заходи процесуального примусу, які перелічені в ст. 145 КАС України, 

виключно як звичайний «перелік»         

Разом з тим, існують чинники, які показують, що у ст. 145 КАС 

України зібрані різні заходи примусу, які не можливо розглядати як 

повноцінну і чітко структуровані «систему»:  

а) спеціальна мета застосування перелічених в ст. 145 КАС України 

заходів суттєво різниця між собою. Наприклад, якщо попередження 

спрямоване на припинення протиправної поведінки учасника процесу у залі 

засідання та його виховання, то тимчасове вилучення доказів для 

дослідження судом переслідує іншу спеціальну мету – забезпечення 

доказової бази для вирішення справи з врахування всіх можливих обставин;  

б) різний кінцевий ефект застосовування заходів процесуального 

примусу для правопорушника. Так, попередження впливає виключно на 

свідомість порушника, штраф – на його майнову сферу, привід – 

супроводжується фізичним впливом та тимчасовим обмеженням 

пересування особи у просторі. 

Отже заходи процесуального примусу не відповідають вимогам 

системності, а тому є звичайним переліком заходів примусу, які вправі 

застосовувати адміністративний суд за наявності для цього правових 

підстав.  

Друге питання, яке розглянемо в межах цього підрозділу роботи, це 

критерії класифікації заходів процесуального примусу.  

В науковій літературі пропонуються різні підходи до класифікації 

заходів процесуального примусу. Наприклад, керуючись особливостями 

підстав застосовування заходів процесуального примусу А.Т. Комзюк, В.М. 

Бевзенко та Р.С. Мельник пропонують їх поділяти на дві групи: 
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а) заходи процесуального примусу, які застосовуються за порушення 

учасниками адміністративної справи встановлених у суді правил;  

б) заходи процесуального примусу, які застосовуються за протиправне 

перешкоджання здійсненню адміністративного судочинства [75, с. 224]. 

Відповідно до першої групи заходів можна віднести попередження та 

видалення із залу судового засідання, а до другої – тимчасове вилучення 

доказів для дослідження судом та привід. Як бачимо, із цієї класифікації 

випадає штраф, який може застосовуватись як за порушення учасниками 

адміністративної справи встановлених у суді правил, так і за протиправне 

перешкоджання здійсненню адміністративного судочинства. Автори 

навчального посібника висловлювали свої думки, коли адміністративне 

процесуальне законодавство ще не передбачало штраф в якості заходу 

процесуального примусу. З сучасних позицій, зазначену вище класифікацію 

слід або визнати такою, що втратила методологічне значення, або ж 

доповнити її третім пунктом – заходи процесуального примусу, які можуть 

застосовуватись як за порушення учасниками адміністративної справи 

встановлених у суді правил, так і за протиправне перешкоджання 

здійсненню адміністративного судочинства.  

Інший критерій класифікації заходів процесуального примусу 

пропонують автори навчально-практичного коментаря до КАС України під 

редакцією А.Т. Комзюка. Вони поділяють заходи процесуального примусу 

на дві групи в залежності від місця їх застосування: 

а) заходи процесуального примусу, які застосовуються до осіб у залі 

судового засідання (попередження та видалення із залу судового засідання);  

б) заходи процесуального примусу, які застосовуються до осіб за 

межами суду (тимчасове вилучення доказів для дослідження судом та 

привід) [65, с. 792]. 

Закріплення штрафу в перелік заходів процесуального примусу 

вимагає вдосконалення цієї класифікації та виділення третього виду – 
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заходи процесуального примусу, які застосовуються до осіб як під час 

судового засідання, так і за межами суду.  

Цікаву класифікацію пропонують автори науково-практичного 

коментаря до КАС України під редакцією С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка і 

О.І. Харитонової. Зокрема, в залежності від форм протиправної поведінки 

заходи процесуального примусу поділяються на два види: 

а) заходи, що призначаються за дії особи (попередження, видалення із 

зали суду); 

б) заходи, що призначаються за бездіяльність особи (тимчасове 

вилучення доказів для дослідження судом та привід) [66, с. 635]. 

Факт появи в переліку заходів процесуального примусу штрафу, 

потребує вдосконалення цієї класифікації шляхом виділення третього виду 

заходів, які застосовуються і за протиправні дії, і за протиправну 

бездіяльність. Наприклад, чинний КАС України передбачає форми 

протиправної поведінки, вчинення якої тягне за собою застосування 

штрафу. Стаття 149 КАС України до порушень процесуального 

законодавства, які вчиняються у формі дії, відносить: 1) зловживання 

процесуальними правами, вчинення дій з метою перешкоджання 

судочинству; 2) використання під час процедури врегулювання спору за 

участю судді портативних, аудіотехнічних пристроїв, а також здійснення 

фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису. До порушень процесуального 

законодавства, які вчиняються у формі бездіяльності, ст. 149 КАС України 

відносить: 1) невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від 

вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; 2) 

допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; 3) 

неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, 

або неподання таких доказів без поважних причин суб’єктом владних 

повноважень [64, ст. 149].  

Порівняльний аналіз трьох класифікацій, що були представлені вище, 

показує, що не дивлячись на різні критерії (підстави застосовування заходів, 
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місце їх застосування, форми протиправної поведінки), отримані 

класифікаційні групи об’єднують одні і ті ж види заходів процесуального 

примусу, а також мають одну і ту ж ваду – не враховують існування штрафу.  

Вважаємо, що в межах адміністративного процесуального права не 

втратила своєї актуальності класифікація заходів примусу в залежності від 

цільової спрямованості їх застосовування. Так вийшло, що велика кількість 

заходів адміністративного примусу (не є виключенням в цьому сенсі і 

заходи процесуального примусу) під час реалізації переслідують декілька 

цілей. За підтвердженням цієї тези можна звернутись до визначень 

адміністративного стягнення, яке дається у ст. 23 КУпАП, та заходів 

процесуального примусу, яке дається у ст. 144 КАС України. Стаття 23 

КУпАП акцентує увагу на тому, що застосування адміністративних стягнень 

переслідує дві мети – виховання порушника та запобігання вчиненню нових 

правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Стаття 

144 КАС України пропонує більш розгорнутий перелік цілей, задля 

досягнення яких застосовуються заходи процесуального примусу: 1) 

спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил; 2) 

спонукання до добросовісного виконання процесуальних обов’язків 

учасниками судового процесу; 3) припинення зловживання процесуальними 

правами; 4) запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні 

судочинства.  

Законодавець пропонує такий великий перелік цілей адміністративних 

стягнень (теорія права суттєво розширює цей перелік) та заходів 

процесуального примусу з наступних причин: 

-  один захід примусу одночасно може переслідувати декілька цілей; 

- одну і ту ж ціль можуть переслідувати декілька заходів примусу;  

- цілі одного заходу примусу можуть лише частково збігатись із 

цілями іншого заходу примусу. 

Багатоцільова спрямованість заходів процесуального примусу, з 

одного боку, ускладнює їх класифікацію, а, з іншого, підштовхує 
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дослідників виділяти серед усього загалу цілей, які досягаються при 

застосуванні заходів примусу, одну головну, яка і розкриває сутність даного 

заходу процесуального примусу. Попри те, що при застосуванні захід 

процесуального примусу досягає багато цілей, він завжди має основну мету 

свого застосування. Тому класифікацію заходів процесуального примусу 

слід розпочати з виділення тих основних цілей, які дозволять здійснити таку 

класифікацію. Одразу ж зазначимо, що цілі заходів процесуального 

примусу, які пропонує законодавець у ст. 144 КАС України, вважаємо 

хаотично структурованими, адже одна і та мета приховується у різних 

вербальних формулюваннях.   

Отже, всі заходи процесуального примусу об’єднані однією метою – 

забезпечення безперешкодного адміністративного судочинства, але кожен із 

них переслідує якусь одну основну мету. Пропонуємо наступний перелік 

основних цілей, які, на нашу думку, дозволять здійснити класифікацію 

заходів процесуального примусу, що буде мати як теоретичне, так і 

практичне значення.  

1. Припинення протиправного діяння, яке порушує вимоги 

адміністративного процесуального законодавства. Основна особливість 

застосовування заходів примусу, що припиняють протиправне діяння, 

полягає в тому, що вони не є реакцією адміністративного суду на факт 

скоєного порушення, а є реакцією на триваюче у часі порушення як на 

перепону, яку слід усунути задля забезпечення нормальної роботи суду. 

Цим критеріям відповідають такі заходи процесуального примусу як 

попередження та видалення із залу судового засідання. Зокрема, ст. 146 

КАС України звертає увагу на специфіку триваючих у часі порушень, за 

вчинення яких передбачено застосування попередження та видалення із залу 

судового засідання, – порушення особою порядку під час судового засідання 

або не виконання нею розпоряджень судді. У таких випадках продовжити 

судове засідання, а разом з тим і адміністративне судочинство, можливо 

лише припинивши протиправні дії учасників судового процесу.  
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2. Примушування до виконання процесуальних обов’язків. 

Особливість окремих заходів процесуального примусу полягає в тому, що 

вони не просто реагують на факт вчинення особою протиправного діяння, а 

й змушують цю особу виконати процесуальні дії у відповідності до вимог 

адміністративного процесуального законодавства. Здавалося б, у таких 

випадках штраф міг би бути ефективною правовою реакцією на протиправні 

дії учасника судового процесу. Разом з тим, штраф не зміг би досягти 

позитивного ефекту у вигляді вчасного виконання учасником судового 

процесу своїх процесуальних обов’язків. Теж саме стосується і такого 

заходу примусу як видалення із залу судового засідання. Цей захід 

процесуального примусу, навпаки, звільняє учасника судового процесу від 

виконання певних своїх обов’язків.  

У зв’язку з цим, вважаємо, що головною метою застосування приводу 

і тимчасового вилучення доказів для дослідження судом є примушування 

учасників судового процесу до виконання процесуальних обов’язків. Власне 

тому адміністративний суд змушує особу надати письмові, речові чи 

електронні докази, якщо вона без поважних причин не подала їх до суду за 

його вимогою та забезпечує примусову присутність особи на судовому 

засіданні, якщо її присутність визнана судом обов’язковою.  

3. Виховання і покарання учасника судового процесу за грубе 

порушення вимог адміністративного процесуального законодавства. Всі без 

виключення заходи процесуального примусу переслідують мету виховання 

учасників судового процесу у дусі дотримання вимог національного 

законодавства. Більш того, всі заходи адміністративного примусу, які 

застосовуються за протиправні діяння, переслідують мету виховання 

порушників. Пояснюється це тим, що без виховання особи, до якої 

застосовується захід примусу, зникає сенс і у існуванні інституту 

адміністративного примусу. Припустимо, що виховання особи це 

необов’язкова мета заходів адміністративного примусу. Відсутність 

виховного впливу одразу ж поставить під сумнів і реалізацію превентивного 
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впливу, адже особа, на яку заходи адміністративного примусу не 

здійснюють виховний вплив, буде постійно порушувати вимоги 

національного законодавства. Втрата заходами адміністративного примусу 

превенції, призведе до поширення у суспільстві такого негативного явища 

як правовий нігілізм до системи державного примусу. Як результат – повне 

невиконання та ігнорування вимог законодавства.  

Виховання і покарання як цілі заходів процесуального примусу були 

визначені разом у одній групі для компенсування негативного сприйняття 

поняття «покарання». Останнім часом і в національному законодавстві, і в 

науковій літературі при характеристиці заходів юридичної відповідальності 

все менше і менше вживають «покарання» чи «кару» в якості цілі їх 

застосування. Натомість переконані в тому, що не тільки покарання, які 

передбачені ст. 51 КК України, мають на меті кару порушника, а й 

адміністративні та дисциплінарні стягнення. Всі ці санкції через мету 

покарання демонструють невідворотність негативних наслідків для особи, 

яка вчинила протиправні діяння.  

У зв’язку з цим, виникає питання визнання чи невизнання 

процесуальної відповідальності, адже покарання є основною метою заходів 

юридичної відповідальності.  

Наприклад, О.Р. Трещова повністю погоджується з думками Д.А. 

Липинського в тому, що «розвиток суспільних відносин і законодавства 

обумовлює виникнення нових видів юридичної відповідальності. Жодна 

галузь права не може нормально функціонувати без власного інституту 

юридичної відповідальності, не мати своїх засобів забезпечення правових 

вимог і дозволів. Це у рівній мірі стосується як матеріальних, так і 

процесуальних галузей» [156, с. 112].  

Достатньо сміливе твердження, адже науковці не можуть визначитись 

з переліком галузей права, а також з тим чи слід «комплексні галузі права» 

вважати «повноцінними» галузями права. Наприклад, екологічне право є 

комплексною галуззю права. Якщо дозволити екологічному праву мати 
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свою екологічну відповідальність, то вийде плутанина у термінології, адже 

екологічна відповідальність є збірним поняттям, яким охоплюються міри 

кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової 

відповідальності, що застосовуються до осіб за вчинення порушень у сфері 

екології.   

Натомість, повністю погоджуємося з тим, що процесуальні галузі 

права довгий час охоронялися виключно нормами матеріального права, 

серед яких головне місце займали норми КК України та КУпАП. Час 

показав, що галузь права не може бути ефективною, якщо не буде мати 

власних заходів захисту, серед яких важливе місце займають заходи 

юридичної відповідальності. Питання виникає лише стосовно кількості 

заходів юридичної відповідальності, які будуть достатніми для підтримання 

режиму законності в адміністративному судочинстві, а також стосовно 

правових механізмів їх застосування.  

Також О.Р. Трещова, здійснивши критичний аналіз двох протилежних 

підходів до процесуальної відповідальності – від повного невизнання 

процесуальної відповідальності до визнання існування кримінально-

процесуальної, цивільно-процесуальної, господарсько-процесуальної і 

адміністративно-процесуальної відповідальності, – запропонувала третій 

(проміжний) підхід. Вона вважає, що забезпечення належного 

функціонування судових процесуальних правовідносин відбувається за 

допомогою заходів як процесуальної, так і матеріально-правової 

відповідальності [156, с. 114].  

Достатньо тривіальне судження. І так відомо, що всі процесуальні 

галузі захищаються заходами матеріально-правової відповідальності. 

Сутність проблеми полягає в іншому – визнавати чи не визнавати поряд з 

матеріально-правовою існування процесуально-правової відповідальності, 

які кожна по своєму здійснюють захист процесуальних галузей права. Наша 

відповідь «так». Штраф передбачено в ст. 145 КАС України не скільки для 

припинення протиправного діяння чи змушування особи до виконання 
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процесуальних обов’язків, оскільки для покарання особи, яка грубо порушує 

вимоги адміністративного процесуального законодавства. До того ж, штраф 

як захід процесуального примусу має багато відмінностей від штрафу як 

адміністративного стягнення: 

по-перше, підстави його застосовування зазначені в КАС України, а не 

в КУпАП; 

по-друге, процедура накладання на винну особу регламентується 

положеннями КАС України, а не КУпАП, а тому реалізується в межах 

адміністративного судочинства, а не в межах провадження у справах про 

адміністративні правопорушення.      

Таким чином, заходи процесуального примусу за їх основною 

цільовою спрямованістю можна класифікувати на наступні: 

1) заходи процесуального припинення (попередження, видалення із 

залу судового засідання); 

2) заходи процесуального змушування до виконання процесуальних 

обов’язків (привід, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом); 

3) заходи процесуальної відповідальності (штраф).  

У зв’язку з цим, пропонуємо ч. 1 ст. 144 КАС України викласти у 

наступній редакції:  

«Заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що 

вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою 

припинення діяння, що порушує процесуальні норми, змушування учасників 

судового процесу до виконання процесуальних обов’язків, а, в окремих 

випадках, з метою кари порушника».  

Застосовування заходів процесуального примусу має наступні 

особливості. 

По-перше, ч. 2 ст. 144 КАС України акцентує увагу на тому, що 

заходи процесуального примусу застосовуються, як правило, негайно після 

вчинення порушення. Ми вже звертали увагу на те, що окремі види заходів 

процесуального примусу припиняють протиправне діяння учасника 
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судового процесу. Тому дивно сприймається вислів «після вчинення 

порушення». Закінчення моменту вчинення правопорушення можна і не 

дочекатися. Тому переконані в тому, що ч. 2 ст. 144 КАС України слід 

сформулювати наступним чином: 

«Заходи процесуального примусу застосовуються судом негайно по 

факту виявлення чи вчинення порушення». 

Власне це формулювання відповідає основам законодавчої техніки і 

загальним вимогам теорії адміністративного права і процесу.  

По-друге, заходи процесуального примусу застосовуються на будь-

якій стадії адміністративного судочинства. Особливо це стосується штрафу.  

По-третє, заходи процесуального примусу застосовуються судами 

першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Наприклад, стосовно двох 

попередніх особливостей застосування заходів процесуального примусу М.І. 

Смокович та В.М. Бевзенко зазначають: «Заходи процесуального примусу 

можуть бути застосовані на будь-якій стадії адміністративного процесу 

адміністративним судом першої, апеляційної, касаційної інстанцій, який 

розглядає і вирішує адміністративну справу» [147, с. 984], під час яких було 

скоєно порушення.  

По-третє, заходи процесуального примусу можуть застосовуватись у 

всіх формах адміністративного судочинства, але з дотриманням специфіки 

загального та спрощеного позовного провадження. Наприклад, в науковій 

літературі зазначається, що «заходи процесуального примусу можуть бути 

застосовані адміністративним судом у письмовому провадженні, коли 

розгляд і вирішення адміністративної справи або окремого процесуального 

питання в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанцій відбувається без 

повідомлення або виклику учасників справи та проведення судового 

засідання» [147, с. 983-984].   

По-четверте, процесуальною підставою застосування заходу примусу 

є ухвала адміністративного суду, про що свідчать положення ч. 1 ст. 147, ч. 

3 ст. 148 та ч. 1 ст. 149 КАС України.   
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На підставі дослідження, яке було проведене в цьому розділі роботи, 

можна зробити висновок, що заходи процесуального примусу за основною 

їх цільовою спрямованістю слід поділяти на три види: 1) заходи 

процесуального припинення, основна мета застосування яких – припинити 

протиправні дії учасника судового процесу; 2) заходи процесуального 

змушування до виконання процесуальних обов’язків, основна мета 

застосування яких – забезпечити виконання процесуальних обов’язків, 

порушення яких може негативно вплинути на обґрунтованість прийнятого 

судового рішення; 3) заходи процесуальної відповідальності, основна мета 

застосування яких – покарати учасника судового процесу за грубе 

порушення вимог адміністративного процесуального законодавства та 

виховати його у дусі поваги і дотримання вимог національного 

законодавства.  

До загальних особливостей застосовування заходів процесуального 

примусу належать такі: а) застосовуються на будь-якій стадії 

адміністративного судочинства; б) застосовуються судами першої, 

апеляційної та касаційної інстанцій; в) можуть застосовуватись у всіх 

формах адміністративного судочинства, але з дотриманням специфіки 

загального та спрощеного позовного провадження; г) процесуальною 

підставою застосування заходу примусу є ухвала адміністративного суду.  

 

Висновки до третього розділу 

 

Дослідження заходів процесуального примусу як засобів забезпечення 

адміністративного судочинства дає можливість зробити наступні висновки. 

1. Підкреслено, що дослідження заходів процесуального примусу 

мають у науці адміністративного права фрагментарний характер, а 

результати таких досліджень містяться в поодиноких публікаціях у 

періодичних виданнях (М. Джафарова, В. Пастернак і ін.), у навчально-

методичній літературі (Т. Гуржій, О. Кузьменко, Н. Писаренко і ін.) або в 
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науково-практичних коментарях до КАС України (В. Бевзенко, А. Комзюк 

Р. Мельник, і ін.). Разом із тим всебічного аналізу заходів процесуального 

примусу в науці адміністративного права не проводилось. 

2. З’ясовано, що для характеристики поняття «заходи процесуального 

примусу» в наукових працях та навчально-методичній літературі береться за 

основу їх законодавче визначення. Представлений же в наукових працях 

аналіз обмежується лише розглядом цілей заходів процесуального примусу, 

характеристикою їх видів й інколи аналізом організаційних особливостей їх 

застосування. Такі ж питання, як сутність заходів процесуального примусу, 

їхнє місце в системі адміністративних санкцій та заходів адміністративного 

примусу, відмінність від заходів процесуального забезпечення та стягнень, 

які передбачені адміністративно-деліктним законодавством, ґрунтовно не 

досліджуються в доктрині адміністративного права.  

3. Доведено, що заходи процесуального примусу характеризуються 

такими ознаками: 1) є одним із видів адміністративних санкцій та заходів 

адміністративного примусу; 2) підставою їх застосування є вчинення 

протиправного діяння, яке порушує вимоги адміністративного 

процесуального законодавства; 3) їх перелік є вичерпним, що випливає з 

положень ч. 1 ст. 145 КАС України; 4) мають персоніфікований характер, 

тобто застосовуються адміністративним судом тільки до учасників процесу, 

які безпосередньо порушили вимоги процесуального законодавства; 5) їх 

застосовування супроводжується осудом поведінки порушника та 

обмеженням його прав, особистих благ, матеріальних чи інших правових 

інтересів; 6) застосування заходів процесуального примусу має на меті: а) 

виховання учасників судового процесу; б) превенцію подібних 

протиправних діянь у майбутньому; в) припинення протиправної поведінки 

учасника судового процесу; г) забезпечення провадження по справі; ґ) 

притягнення порушника до відповідальності.  

4. Встановлено, що окремі ознаки, якими характеризуються заходи 

процесуального примусу, суттєво впливають на сприйняття їхнього місця в 
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загальній системі адміністративних санкцій та заходів адміністративного 

примусу: 1) окремі види заходів процесуального примусу підпадають під 

ознаки заходів юридичної відповідальності (штраф), що дає можливість 

говорити про них як про заходи процесуальної відповідальності; 2) окремі 

заходи процесуального примусу підпадають під ознаки заходів припинення 

(привід, видалення із зали судового засідання), головна мета застосовування 

яких – припинення протиправної поведінки особи; 3) окремі заходи 

процесуального примусу застосовуються виключно з метою забезпечення 

повноти доказів по справі та для забезпечення обґрунтованості судового 

рішення (тимчасове вилучення доказів для дослідження судом), що дозволяє 

їх віднести до групи заходів процесуального забезпечення.  

5. Різноманітність адміністративних санкцій та їхня багатоцільова 

спрямованість підштовхує дослідників класифікувати такі санкції не за 

сферою їх безпосередньої реалізації і не за суб’єктом, уповноваженим 

застосовувати такі санкції, а за підгалузевим поділом адміністративного 

права на матеріальне, процедурне і процесуальне адміністративне право. 

Наприклад, адміністративні стягнення, які закріплені в ст. 24 КУпАП, є 

яскравим прикладом матеріальних адміністративних санкцій. Аналіз 

положень проєкту закону «Про адміністративну процедуру» від 14 травня 

2020 р. підтверджують необхідність виділення групи адміністративних 

санкцій, які застосовуються з метою забезпечення адміністративної 

процедури. Положення КАС України дозволяють говорити про систему 

процесуальних санкцій, серед яких особливе місце посідають заходи 

процесуального примусу.  

6. На підставі критичного аналізу класифікацій, представлених у 

науковій літературі, запропоновано таку класифікацію заходів 

адміністративного примусу. Залежно від цілі та підстав застосовування 

заходи адміністративного примусу поділяються на: 1) заходи запобігання; 2) 

заходи припинення; 3) заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх; 

4) заходи адміністративної відповідальності; 5) заходи забезпечення 
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адміністративної процедури; 6) заходи забезпечення адміністративного 

судочинства.  

Останні регламентуються нормами адміністративного процесуального 

права, застосовуються виключно адміністративним судом з метою 

забезпечення адміністративного судочинства, але за підставами 

застосовування поділяються на дві групи: а) процесуально-забезпечувальні 

заходи, підставою застосовування яких є виникнення правової ситуації, що 

передбачена КАС України; б) заходи процесуального примусу, підставою 

застосовування яких є порушення учасником судового процесу вимог 

процесуального законодавства.  

7. У дисертації було здійснено критичний аналіз запропонованого 

адміністративним процесуальним законодавством переліку заходів 

процесуального примусу.  

По-перше, були піддані сумніву думки науковців, які розглядають 

даний перелік як «систему» заходів процесуального примусу. На думку 

здобувача, закріплені в КАС України заходи процесуального примусу не 

відповідають вимогам системності, а тому є звичайним переліком заходів 

примусу, які вправі застосовувати адміністративний суд за наявності для 

цього правових підстав.  

По-друге, було запропоновано класифікувати заходи процесуального 

примусу за їх основною цільовою спрямованістю на заходи процесуального 

припинення (попередження, видалення із залу судового засідання), заходи 

процесуального змушування до виконання процесуальних обов’язків 

(привід, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом) та заходи 

процесуальної відповідальності (штраф).  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає в з’ясуванні змісту поняття «заходи 

процесуального примусу», визначенні його місця в системі 

адміністративних санкцій, виявлено коло теоретичних та практичних 

завдань, які існують у зазначених сферах, та сформульовано пропозиції з 

удосконалення теорії адміністративного права і положень адміністративного 

процесуального законодавства. Здобувачем сформульовано низку висновків, 

пропозицій і рекомендацій, а саме: 

1. Встановлено, що основні та додаткові наукові підходи до 

визначення поняття «санкція», які сформувалися в доктрині 

адміністративного права, є суперечливими і дискусійними за своїм 

змістовим наповненням. Одні з них безпідставно звужують розуміння 

санкції до заходів юридичної відповідальності, що породжує додаткові 

дискусії, наприклад, стосовно співвідношення понять «заходи 

адміністративної відповідальності» та «заходи примусу, які застосовує 

адміністративний суд при вирішенні справи по суті». Інші ж наукові підходи 

безпідставно розширюють розуміння санкції до заходів охоронного та 

заохочувального характеру, що яскраво розкриває властивості санкції як 

елемента структури норми адміністративного права, але вносить 

хаотичність і безсистемність у концепцію санкцій як адміністративно-

правових заходів охорони суспільних відносин. Відсутність комплексних 

досліджень щодо санкцій в адміністративному праві зумовлена також і 

суперечностями, що існують між догмами теорії права та положеннями 

адміністративного законодавства, яке розпорошило санкції по чисельних 

нормативно-правових актах. Система санкцій, яка в теорії адміністративного 

права виглядає логічно-структурованою та цілісною, в положеннях 

національного законодавства втрачає ці властивості, а тому відлякує 

дослідників своєю алогічністю і безсистемністю.  
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2. З огляду на предмет дослідження зроблено висновок, що велика 

кількість представлених у науковій літературі класифікацій санкцій, які 

передбачені нормами адміністративного права, позбавлені методологічної 

основи. Зумовлено це тим, що пропонуються класифікації, які: 1) 

намагаються врахувати специфіку всіх галузей права (наприклад, 

правовідновлюючі, штрафні, каральні), при цьому втрачається галузева 

специфіка адміністративного права; 2) поділяють санкції за формою їх 

правового закріплення в статтях нормативно-правового акта на абсолютно 

визначені, відносно визначені й альтернативні, що лише розкриває 

особливості законодавчої техніки при закріпленні окремих 

адміністративних санкцій, але не розкриває їхнього змісту; 3) поділяють 

санкції залежно від методів правового регулювання на імперативні 

(законодавчі) та диспозитивні (договірні), що допомагає визначити правову 

природу договірних санкцій в цивільному та господарському праві, але не 

розкриває систему імперативних (законодавчих) санкцій, які різняться між 

собою за підставами та цілями застосування, негативними наслідками для 

особи, а також адміністративно-правовим порядком їх застосування.  

3. З’ясовано, що основними проблемами, які заважають 

використовувати термін «адміністративна санкція» як на теоретичному, так і 

на практичному рівні, є: 1) відсутність комплексних наукових праць, які 

пропонували б науково обґрунтовану і внутрішньо узгоджену систему 

санкцій, що закріплюються нормами адміністративного права; 2) 

безвідповідальне використання в національному законодавстві термінології, 

яка продовжує створювати умови для безсистемного сприйняття 

науковцями, юристами, суб’єктами правозастосування та пересічними 

громадянами поняття «адміністративні санкції». Обґрунтовано висновок, що 

ці проблеми негативно впливають і на рівень досліджень заходів 

процесуального примусу як одного з елементів системи адміністративних 

санкцій.  
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4. Встановлено, що в наукових джерелах пропонувались, по-перше, 

різні концепції адміністративного примусу, кожна з яких по-своєму 

розкривала його зміст, по-друге, різні критерії класифікації заходів 

адміністративного примусу (наприклад, серед видів заходів 

адміністративного примусу, як правило, не виділяють окрему групу заходів 

процесуального примусу), по-третє, різні підходи до визначення ознак 

адміністративного примусу (навіть представники однієї концепції 

адміністративного примусу пропонували суперечливий набір ознак, що 

характеризували це правове явище).  

5. Встановлено, що заходи процесуального примусу, які передбачені 

ст. 145 КАС України, повністю відповідають загальним ознакам 

адміністративного примусу. Разом із тим традиційні та навіть авторські 

підходи до класифікації заходів адміністративного примусу, які 

пропонуються в наукових джерелах, продовжують ігнорувати факт 

існування заходів процесуального примусу. Також КАС України, окрім 

заходів процесуального примусу, закріплює велику кількість інших заходів 

примусу, які застосовує адміністративний суд (наприклад, заходи 

забезпечення позову (ст. 151 КАС України), відшкодування збитків, 

заподіяних забезпеченням позову (ст. 158 КАС України) й ін.). Ці заходи 

примусу теж за своє суттю є процесуальними заходами, адже реалізуються у 

межах адміністративного судочинства та забезпечуються нормами 

адміністративного процесуального права. Традиційні підходи до 

класифікації заходів адміністративного примусу ці особливості 

адміністративного процесуального права теж не враховують. 

6. Доведено, що заходи процесуального примусу є малодослідженим 

правовим явищем у науці адміністративного права: а) в наукових джерелах 

не піддається аналізу та критиці їх законодавче визначення як 

«процесуальних дій»; б) не розкривається їх зв’язок з іншими категоріями 

адміністративного права (наприклад, «адміністративні санкції», «заходи 

адміністративного примусу», «заходи примусу, які застосовуються 
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адміністративним судом» тощо); в) відсутня аргументація щодо логічності 

та внутрішньої узгодженості системи заходів процесуального примусу. До 

того ж включення штрафу до системи заходів процесуального примусу 

породило додаткову теоретичну проблему, яка потребує свого вирішення в 

доктрині адміністративного права, – співвідношення заходів процесуального 

примусу із заходами процесуальної відповідальності.  

7. Встановлено, що заходи процесуального примусу є видом 

адміністративних санкцій та видом заходів адміністративного примусу. На 

підставі аналізу думок, викладених у науковій літературі, запропоновано 

визначення адміністративних санкцій та заходів адміністративного примусу, 

в яких враховуються їхні відмітні особливості. Адміністративні санкції – це 

передбачені адміністративним законодавством негативні наслідки, які, по-

перше, застосовуються за порушення вимог диспозиції адміністративно-

правової норми, по-друге, мають персоніфікований характер, по-третє, у 

разі застосування мають дві основні мети – регулюють суспільні відносини 

(як елемент структури адміністративно-правової норми) та охороняють 

суспільні відносини (як засіб адміністративно-правового впливу). Заходи 

адміністративного примусу – це передбачена нормами адміністративного 

права система заходів морального, матеріального та фізичного впливу на 

свідомість і поведінку особи, які, по-перше, застосовуються до осіб, що 

вчинили чи скоюють протиправне діяння, з метою припинення 

протиправного діяння, виховання порушника та притягнення його до 

відповідальності, по-друге, застосовуються до законослухняних осіб у 

випадках, передбачених національним законодавством, з метою запобігання 

протиправним діянням та можливим негативним наслідникам надзвичайних 

ситуацій, а також з метою забезпечення провадження по адміністративній 

справі.  

8. Обґрунтовано думку, що заходи процесуального примусу: а) в 

загальній системі адміністративних санкцій належать до групи 

процесуальних санкцій, які передбачені нормами адміністративного 
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процесуального законодавства, застосовуються адміністративним судом з 

метою забезпечення адміністративного судочинства; б) в системі заходів 

адміністративного примусу належать до одного із видів заходів 

забезпечення адміністративного судочинства.  

9. Аргументовано думку, що заходи процесуального примусу за 

основною їх цільовою спрямованістю слід поділяти на три види: 1) заходи 

процесуального припинення, основна мета застосування яких – припинити 

протиправні дії учасника судового процесу; 2) заходи процесуального 

змушування до виконання процесуальних обов’язків, основна мета 

застосування яких – забезпечити виконання процесуальних обов’язків, 

порушення яких може негативно вплинути на обґрунтованість прийнятого 

судового рішення; 3) заходи процесуальної відповідальності, основна мета 

застосування яких – покарати учасника судового процесу за грубе 

порушення вимог адміністративного процесуального законодавства та 

виховати його у дусі поваги і дотримання вимог національного 

законодавства. До загальних особливостей застосовування заходів 

процесуального примусу належать такі: а) застосовуються на будь-якій 

стадії адміністративного судочинства; б) застосовуються судами першої, 

апеляційної та касаційної інстанцій; в) можуть застосовуватись у всіх 

формах адміністративного судочинства, але з дотриманням специфіки 

загального та спрощеного позовного провадження; г) процесуальною 

підставою застосування заходу примусу є ухвала адміністративного суду.  
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