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Адміністративна правосуб’єктність 
державних органів виконавчої влади 
щодо реалізації спеціальних засобів ад-
міністративного припинення.

В умовах побудови правової держа-
ви підвищення ефективності правово-
го регулювання різноманітних соці-
альних зв’язків набуває особливої ак-
туальності. Зростає необхідність вдо-
сконалення правового впливу на 
поведінку людей, підвищення їх пра-
восвідомості.

В демократичному суспільстві го-
ловне завдання державної влади, зо-
крема виконавчої, – забезпечення прав 
і свобод громадян. Так, стаття 3  Кон-
ституції України проголошує, що: “Лю-
дина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість ді-
яльності держави. Держава відповідає 
за свою діяльність. Утвердження і без-
пека прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави [1].”

В той же час досягнення високого 
рівня дисципліни і законності немож-

ливо без законослухняної поведінки 
громадян, покращання якості та ефек-
тивності роботи правоохоронних ор-
ганів. Ухилення від виконання 
обов’язків, закріплених в законі, пе-
редбачає адекватне реагування держа-
ви, у тому числі, застосування заходів 
адміністративного примусу. Застосу-
вання заходів державного примусу за 
будь-які протиправні діяння завжди 
привертало увагу суспільства, соціаль-
них груп, так, як воно більше всього 
торкається інтересів людей, їх 
об’єднань.

Одним з найбільш серйозних втру-
чань з боку правоохоронних органів в 
життєдіяльність громадян являється 
застосування до них спеціальних засо-
бів адміністративного припинення. В 
зв’язку з цим питання застосування 
спеціальних засобів адміністративного 
припинення є предметом адмі ністра-
тивно-правового регулювання та реа-
лізації органами держави.

Дотриманню законності з питань 
застосування спеціальних засобів ад-
міністративного припинення буде 
сприяти прийняття Закону України 
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“Про застосування сили посадовими 
особами при виконанні ними службо-
вих обов’язків”, який би найбільш по-
вно визначав всі права і свободи лю-
дини з урахуванням головних поло-
жень таких міжнародних норматив-
них актів як:

Загальна декларація прав людини 
10.12.1948р.; Міжнародний пакт про 
громадські та політичні права; Звід 
принципів захисту всіх осіб, що під-
лягають затриманню або ув’язненню в 
будь-якій формі від 09.12.1988р.; Кон-
венція проти катувань та інших жор-
стких нелюдських або принижуючих 
гідність видів поводження і покарання 
09.12.1975р.; Конвенція про права ди-
тини від 20.11.1989р., яка набула чин-
ність в Україні 27.09.1991р.; Конвенція 
про ліквідацію всіх форм дискриміна-
ції щодо жінок  – від 18.12.1979р.; Де-
кларація про права інвалідів від 
09.01.1975р.; Кодекс поведінки посадо-
вих осіб у підтриманні правопорядку – 
від 17.12.1979р.; Головні принципи за-
стосування сили і вогнепальної зброї 
посадовими особами по підтриманню 
правопорядку, що були прийняті на 
Восьмому Конгресі ООН по поперед-
женню злочинності та поводженню з 
правопорушниками від 29.11.85р., Єв-
ропейська Конвенція з прав людини – 
04.11.1950р.; Віденська декларація  – 
09.10.1993р. та інші.

Механізм імплементації норм між-
народного права має бути закріпле-
ний в Законодавчому Кодексі України, 
що буде сприяти гармонізації і одно-
часно кодифікації національного за-
конодавства.

Кодифікації підлягають не тільки 
міжнародні нормативні акти (спеці-
альна кодифікація), а й все чинне за-
конодавство, що є однією із необхід-
них умов організації і існування пра-
вової держави, так як від правильного 
вибору правових засобів в кінцевому 
наслідку залежить досягнення голов-
ної мети правового регулювання  – 
ефективність права в цілому.

Запровадження вказаних заходів  – 
об’єктивна необхідність, так як згідно 
із Конституцією України, Закону Укра-
їни “Про міжнародні договори Украї-
ни” від 22.12.93р. в державі визнається 
і діє принцип верховенства права, а 
чинні міжнародні договори, ратифіко-
вані Верховною Радою України, є час-
тиною національного законодавства 
України. Але питання імплементації 
норм міжнародного права з питань 
реалізації основних принципів засто-
сування сили посадовими особами по 
підтриманню правопорядку залиша-
ється відкритим.

Запровадження вказаних вище за-
ходів покликано сприяти розробленню 
механізму стримувань і противаг з 
питань застосування сили представ-
никами органів виконавчої влади до 
громадян. Без врегулювання цього пи-
тання неможлива успішна побудова 
правового суспільства, в якому життя, 
честь, гідність людини (як проголошує 
Конституція України) визначається 
найвищою соціальною цінністю і буде 
існувати не тільки на папері.
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