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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
1. Поняття та види осіб, які беруть участь у провадженні в справах
про адміністративні правопорушення.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення
складаються з дій ряду органів та осіб, які беруть участь у провадженні.
Важливу роль у цій діяльності відіграють державні і громадські органи, їх
посадові особи, які уповноважені вживати передбачених законом заходів по
виявленню і попередженню адміністративних провин, застосуванню виконання
стягнень. У провадженні діють й інші учасники: одні захищають свої інтереси,
інші притягаються лише при провадженні окремих процесуальних дій,
сприяють провадженню.
Роль і призначення, зміст і обсяг повноважень, форми і методи участі
органів (посадових осіб) і громадян у справі різні. Їх можна поділити на кілька
груп:
1. Компетентні органи і посадові особи, наділені правом приймати владні
акти, складати правові документи, що визначають рух і долю справи.
2. Суб'єкти, що мають особистий інтерес у справі: особа, яка притягається
до відповідальності, потерпілий та його законні представники (батьки,
усиновителі, опікуни, піклувальники, адвокати). На відміну від суб'єктів першої
групи, ніхто з представників даної групи не користується владними
повноваженнями.
3. Особи і органи, що сприяють здійсненню провадження: свідки,
експерти, спеціалісти, перекладачі, поняті. Одні з них (свідки, експерти)
повідомляють дані повноважному органу або посадовій особі. Інші
(перекладачі, поняті) — потрібні для закріплення доказів або забезпечення
необхідних умов адміністративного провадження.
4. Особлива група учасників провадження — громадські організації,
трудові колективи, адміністрація за місцем роботи, навчання або проживання
правопорушників. Вони взаємодіють із державними органами, допомагаючи їм
у здійсненні виховної роботи. У ряді випадків такі учасники провадження
мають бути поінформовані про заходи адміністративного впливу, вжиті до
винних. Вони можуть подавати клопотання про скорочення строку позбавлення
права. Особа, що вчинила правопорушення, може бути звільнена від
адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд
громадської організації або трудового колективу.

Для визначення суб’єктів провадження в справах про адміністративні
правопорушення доцільно визначити співвідношення понять «суб’єкт
провадження» і «учасник провадження».
Деякі науковці вважають, що поняття «суб’єкт провадження» за змістом є
більш об’ємним поняттям і включає в себе поняття «учасник провадження».
Інші дослідники висловлюють думку, що поняття «суб’єкт провадження» і
«учасник провадження» є самостійними і за своїм змістом не співвідносяться
між собою.
Слід зазначити, що КУпАП не містить визначення «учасник провадження
у справі про адміністративне правопорушення». Законодавець використовує
більш загальну категорію – особи, що беруть участь у провадженні у справі про
адміністративні правопорушення.
У главі 21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі –
КУпАП) наведено перелік осіб, які беруть участь у провадженні в справі про
адміністративні правопорушення, до яких належать: 1) особа, яка притягається
до адміністративної відповідальності; 2) потерпілий; 3) законні представники та
представники; 4) захисник; 5) свідок; 6) експерт; 7) перекладач.
Таким чином, можна визначити, що учасниками провадження у справах
про адміністративні правопорушення є суб’єкти, які у встановленому законом
порядку і формі здійснюють певні процесуальні функції в провадженні у справі
про адміністративне правопорушення, конкретний зміст яких залежить від
виконуваних ними завдань у даному провадженні. Усі без винятку учасники на
основі своїх прав і обов’язків здійснюють певну процесуальну діяльність у
провадженні в справі про адміністративне правопорушення. Це говорить про
те, що всі вони є суб’єктами відповідних адміністративно-процесуальних
правовідносин.
Отже, процесуальний статус учасника провадження у справі про
адміністративне правопорушення є сукупністю процесуальної правоздатності,
процесуальної дієздатності, процесуальних прав і обов’язків, а також
передумовою його (статусу) виникнення і визначаються тією процесуальною
метою, якою обумовлена участь у провадженні відповідного суб’єкта.
Спробуємо визначити види учасників провадження в справах про
адміністративні правопорушення, а також здійснити їх класифікацію, адже саме
класифікація учасників провадження у справах про адміністративні
правопорушення має на меті виявити специфіку правового статусу кожного
учасника даного провадження та сприяти визначенню оптимального обсягу
прав і обов’язків кожного з них.
Основна складність класифікації учасників даного провадження полягає в
тому, що існує досить багато критеріїв, які можуть бути покладені в основу їх
класифікації. При цьому необхідно враховувати, що обставини, які впливають
на їх зміст та оцінку, не можна розглядати окремо одна від одної, інакше
класифікація не матиме логічної послідовності. Окрім цього, слід пам’ятати й
про те, що кожна класифікація учасників провадження в справах про

адміністративні правопорушення повинна мати реальну підставу і науковопрактичне значення.
Деякі науковці зазначають, що важливу роль у цій діяльності відіграють
державні та громадські органи, їх посадові особи, які уповноважені вживати
передбачених законом заходів з виявлення та запобігання адміністративним
порушенням, застосування виконання стягнень.
Таким чином, можна виділити окремі види учасників провадження, які, в
свою чергу, можна також поділити на види за іншими критеріями: а) суб’єктів,
що наділені правом вести справу, складати правові документи; б) суб’єкти, що
наділені правом приймати владні акти; в) суб’єкти, що мають особистий
інтерес у справі; г) суб’єкти, що сприяють встановленню об’єктивної істини
шляхом надання відомої їм інформації щодо обставин правопорушення; ґ)
суб’єкти, які мають спеціальні знання та навички і залучаються для
дослідження з їх використанням фактичних даних, що фігурують у справі; д)
суб’єкти, що засвідчують важливі для встановлення об’єктивної істини факти,
дії, обставини; е) суб’єкти, що сприяють виконанню постанови у справі.
Узагальнюючи існуючі в адміністративно-правовій науці погляди щодо
класифікації учасників провадження у справах про адміністративні
правопорушення, можна стверджувати, що вона є достатньо системною і
включає багато різних критеріїв. При всьому розмаїтті точок зору вчених щодо
кількості та назв груп учасників, можна з упевненістю констатувати, що
правове регулювання, а саме
Кодекс України про адміністративні
правопорушення, розмежовує окремо Органи, уповноважені розглядати справи
про адміністративні правопорушення (адміністративні комісії, виконкоми,
суди, Нацполіція, державні інспекції) і закріплює їх правовий статус у розділі
ІІІ КУпАП, та Особи, які беруть участь у провадженні в справах про
адміністративні правопорушення (умовно «правопорушник», потерпілий,
свідок, експерт, перекладач, законний представник та представник, захисник),
закріплюючи їх правовий статус у главі 21 розділу IV КУпАП.
2. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, її
права та обов’язки та особливості їх реалізації.
Суб’єктом адміністративного правопорушення чинний КУпАП визнає
юридичну або фізичну особу. Якщо суб’єкт фізична особа, необхідна ще
наявність двох ознак: осудність особи та досягнення нею на момент вчинення
проступку віку, з якого настає адміністративна відповідальність (16 років). В
законодавстві про адміністративні правопорушення не розкривається поняття
осудності, воно випливає з визначення неосудності. В ст. 20 КУпАП під
неосудністю розуміється стан, в якому особа не могла усвідомлювати свої дії
або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу
душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. Виходячи з
цього, можна зробити висновок, що осудність – це здатність особи
усвідомлювати свої дії
і керувати ними, а значить і нести за них
відповідальність.
Крім цих загальних ознак в конкретних складах суб’єкт може

характеризуватися ще й додатковими специфічними властивостями. Такі
суб’єкти називаються спеціальними. До них можна віднести, наприклад,
посадових
осіб,
водіїв,
керівників,
капітанів
суден,
батьків,
військовозобов’язаних тощо.
Окремі властивості особи не входять до складу проступку, але мають
важливе значення для визначення характеру і меж відповідальності за вчинене
правопорушення. В загальній частині розділу ІІ КпАП названо багато видів
таких осіб. Це неповнолітні, військовослужбовці та інші особи, на яких
поширюється дія дисциплінарних статутів, іноземці і особи без громадянства,
особи, для яких полювання є основним джерелом існування, вагітні жінки і
жінки, що мають малолітніх дітей, інваліди, особи, які раніше вчинили
адміністративне правопорушення або злочин.
В ст.ст. 13-16 КУпАП встановлено особливості адміністративної
відповідальності деяких з перерахованих осіб. Перш за все регламентується
відповідальність неповнолітніх віком від 16 до 18 років. До них, як правило,
застосовуються заходи впливу, передбачені ст. 24-1 КУпАП. Ці заходи мають
виховний характер, адміністративними стягненнями не визнаються. До них
належать зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у
потерпілого, попередження, догана або сувора догана, 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.
В окремих випадках неповнолітні віком від 16 до 18 років можуть нести
адміністративну відповідальність на загальних підставах (в разі вчинення
дрібного розкрадання, порушення правил дорожнього руху, дрібного
хуліганства тощо). Однак і в цих випадках не виключається застосування
заходів, передбачених ст. 24-1, якщо з урахуванням характеру вчиненого
правопорушення і особи порушника до нього доцільніше застосувати саме ці
заходи (крім осіб, які вчинили злісну непокору).
Існують деякі особливості накладення адміністративних стягнень на
неповнолітніх, коли вони несуть відповідальність на загальних підставах. До
них не застосовується найсуворіше стягнення – адміністративний арешт.
Вчинення адміністративного правопорушення неповнолітнім визнається
обставиною, що пом’якшує відповідальність.
В разі вчинення будь-якого діяння, передбаченого КУпАП,
неповнолітніми віком від 14 до 16 років до адміністративної відповідальності
притягаються їх батьки або особи, що їх замінюють (ст.184 КУпАП).
До посадових осіб за адміністративні правопорушення застосовуються
більш суворі штрафні санкції порівняно з громадянами. Це й зрозуміло, адже ці
особи наділені правом здійснювати юридичні дії владного характеру. Слід
однак зазначити, що вони підлягають адміністративній відповідальності за
недодержання лише тих правил, забезпечення виконання яких входить до їх
службових обов’язків (ст. 14 КУпАП). При цьому безпосереднім порушником
може бути не сама посадова особа, а інші, зокрема, підлеглі їй особи. Іншими
словами, вона відповідає не стільки за порушення певних правил власними

діями, скільки за нерозпорядливість.
Зазвичай забезпечення виконання певних правил (наприклад, щодо
охорони праці, здоров’я населення, санітарно-гігієнічних, природоохоронних
тощо) входить до кола службових обов’язків всього ієрархічного ланцюжка
посадових осіб підприємств та організацій. Це означає, що до адміністративної
відповідальності за їх недодержання одночасно може бути притягнено декілька
посадових осіб, зрозуміло, з врахуванням характеру і ступеня вини кожної з
них.
Адміністративне правопорушення, вчинене посадовою особою, водночас
є і дисциплінарним проступком, оскільки при цьому неналежно виконуються
службові обов’язки. Тому не виключається притягнення її до двох видів
юридичної відповідальності – адміністративної і дисциплінарної, однак це
питання має вирішуватися в кожному конкретному випадку з урахуванням всіх
обставин справи.
Нарешті, посадові особи можуть нести адміністративну відповідальність і
як звичайні громадяни, якщо порушення ними встановлених правил не
пов’язане з виконанням службових обов’язків. Наприклад, при накладенні
адміністративного стягнення за злісну непокору законному розпорядженню або
вимозі працівника поліції чи його образу службовий стан особи до уваги не
береться.
Стаття 15 КУпАП встановлює особливості відповідальності за
адміністративні правопорушення військовослужбовців, поліцейських та
інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів. Ці особи
несуть відповідальність за адміністративні проступки за дисциплінарними
статутами, тобто дисциплінарну відповідальність. Лише в окремих випадках їх
може бути притягнуто до адміністративної відповідальності на загальних
підставах (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення
безпеки дорожнього руху, санітарних норм, правил полювання, рибальства та
охорони рибних запасів, митних правил, вчинення правопорушень, пов’язаних
з корупцією, порушення тиші в громадських місцях, неправомірне
використання державного майна, незаконне зберігання спеціальних технічних
засобів негласного отримання інформації, невжиття заходів щодо окремої
ухвали суду, ухилення від виконання законних вимог прокурора, порушення
законодавства про державну таємницю, порушення порядку обліку, зберігання і
використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять
службову інформацію), але і за ці проступки до них не можна застосувати
окремі стягнення – громадські, виправні роботи і адміністративний арешт. Крім
того, органи (посадові особи), яким надано право накладати адміністративні
стягнення, можуть і в цих випадках передавати матеріали про правопорушення
відповідним органам для вирішення питання про притягнення винних до
дисциплінарної відповідальності.
При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних засобів
Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовцями строкової служби, а також вчиненні ними військових

адміністративних правопорушень, передбачених главою 13-Б цього Кодексу,
штраф як адміністративне стягнення до них не застосовується. У випадках,
зазначених у цій статті, органи (посадові особи), яким надано право накладати
адміністративні стягнення, передають матеріали про правопорушення
відповідним органам для вирішення питання про притягнення винних до
дисциплінарної відповідальності.
За
вчинення
військових
адміністративних
правопорушень
військовослужбовці, а також військовозобов'язані та резервісти під час
проходження зборів несуть відповідальність, передбачену главою 13-Б цього
Кодексу, за умови, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну
відповідальність.
Інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або
спеціальних положень про дисципліну (наприклад, судді,
працівники
прокуратури), у випадках, прямо передбачених ними, несуть за вчинення
адміністративних проступків дисциплінарну відповідальність, а в інших
випадках – адміністративну відповідальність на загальних підставах.
Відповідно до ст. 16 КУпАП іноземні громадяни і особи без
громадянства, які перебувають на території України, якщо вони не мають
дипломатичного імунітету, підлягають адміністративній відповідальності на
загальних підставах. До них може бути застосовано таке специфічне стягнення
як адміністративне видворення за межі України.
3. Правовий статус інших учасників провадження в справах про
адміністративні правопорушення.
Потерпілий ( ст. 269 КУпАП)
Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно
моральну, фізичну або майнову шкоду.
Потерпілий має право знайомитися з матеріалами справи, заявляти
клопотання, при розгляді справи користуватися правовою допомогою адвоката,
іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, оскаржувати постанову
по справі про адміністративне правопорушення.
Потерпілого може бути опитано як свідка відповідно до статті 272 цього
Кодексу.
Законні представники та представники (ст. 270 КУпАП)
Інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і
потерпілого, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або
психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про
адміністративні правопорушення, мають право представляти їх законні
представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники).
Інтереси потерпілого може представляти представник - адвокат, інший
фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Законні представники та представники мають право знайомитися з
матеріалами справи; заявляти клопотання; від імені особи, інтереси якої вони
представляють, приносити скарги на рішення органу (посадової особи), який
розглядає справу.
Повноваження адвоката як представника потерпілого посвідчуються
документами, зазначеними у частині другій статті 271 цього Кодексу.
Захисник (ст. 271 КУпАП)
У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати
участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на
надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Ці
особи мають право знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; за
дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги на рішення
органу (посадової особи), який розглядає справу, а також мають інші права,
передбачені законами України.
Повноваження адвоката на участь у розгляді справи підтверджуються
довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою
особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або
ордером чи дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання
безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги.
До ордера обов’язково додається витяг з договору, в якому зазначаються
повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як
захисника. Витяг засвідчується підписами сторін.
Якщо особа є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу,
у розгляді справи про адміністративне правопорушення може брати участь
адвокат, який призначений Центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги. Зазначений адвокат має права, передбачені частиною першою цієї
статті та іншими законами.
Повноваження адвоката, призначеного Центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, підтверджуються дорученням, що видається
Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Свідок (ст. 272 КУпАП)
Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути
викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що
підлягають установленню по даній справі.
На виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває
справа, свідок зобов’язаний з’явитися в зазначений час, дати правдиві
пояснення, повідомити все відоме йому по справі і відповісти на поставлені
запитання.
Викривач є свідком у справах про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією. Викривач має право на збереження конфіденційності
інформації стосовно нього під час дачі пояснень по справі.
Експерт (ст. 273 КУпАП)

Експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженні
якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, у разі коли
виникає потреба в спеціальних знаннях, у тому числі для визначення розміру
майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, а також суми
грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, які
підлягатимуть конфіскації.
Експерт зобов’язаний з’явитися на виклик органу (посадової особи) і дати
об’єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях.
Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються
предмета експертизи, заявляти клопотання про надання йому додаткових
матеріалів, необхідних для дачі висновку; з дозволу органу (посадової особи), в
провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення,
ставити особі, яка притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам
запитання, що стосуються предмета експертизи; бути присутнім при розгляді
справи.
Перекладач (ст. 274 КУпАП)
Перекладач призначається органом (посадовою особою), в провадженні
якого перебуває справа про адміністративне правопорушення.
Перекладач зобов’язаний з’явитися на виклик органу (посадової особи) і
зробити повно й точно доручений йому переклад.
Потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються у
встановленому порядку витрати, що їх вони зазнали у зв’язку з явкою в орган
(до посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про
адміністративне правопорушення.
За особами, яких викликають як потерпілих, свідків, експертів і
перекладачів, зберігається у встановленому порядку середній заробіток за
місцем роботи за час їх відсутності у зв’язку з явкою в орган (до посадової
особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне
правопорушення

