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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ:
1. Підстави, приводи та порядок порушення справи про
адміністративний проступок.
Порушення справи – комплекс процесуальних дій, спрямованих на
встановлення події правопорушення, його обставин, їх фіксацію та
кваліфікацію.
Це перша стадія провадження в справах про адміністративні проступки,
на якій створюються умови для об’єктивного та швидкого розгляду справи,
застосування до винного передбачених законодавством заходів впливу. Умовно
її можна поділити на кілька етапів.
Підставою для порушення адміністративної справи та попереднього
з’ясування її обставин є вчинення особою діяння, яке містить в собі ознаки
адміністративного правопорушення (фактична підстава).
Приводом (інформація про правопорушення, процедурна підстава) для
порушення справи може бути:
- заява (письмова або усна) свідків, потерпілих, інших громадян;
- повідомлення посадових осіб, адміністрації підприємств, установ,
організацій, державних органів;
- повідомлення засобів масової інформації;
- безпосереднє виявлення порушення уповноваженою посадовою особою.
У ст. 247 КУпАП встановлено обставини, за яких адміністративна
справа не порушується, а порушена справа підлягає закриттю:
1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення;
2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного
правопорушення шістнадцятирічного віку;
3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;
4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної
оборони;
5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного
стягнення;
6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;
7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне
правопорушення строків, передбачених ст. 38 КУпАП;
8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової
особи) про накладення адміністративного стягнення, або нескасованої
постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також
повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному
факту;
9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.

Наступний етап — встановлення фактичних обставин у справі. Його
сутність полягає у провадженні дій, спрямованих на збирання доказів, які
підтверджують або спростовують винуватість у вчиненні правопорушення.
Фактичні обставини вчиненого проступку можна поділити на дві групи:
а) обставини, що мають безпосереднє значення для вирішення питання про
наявність або відсутність складу правопорушення; б) обставини, що
перебувають за рамками складу правопорушення, але мають значення для
індивідуалізації відповідальності.
Вони можуть бути встановлені різними способами:
опитуванням осіб, що володіють інформацією, яка має значення для
справи (правопорушники, потерпілі, свідки, експерти); проведенням
експертизи; освідуванням; вилученням, наприклад, документів; знаходженням
речових доказів на місці вчинення правопорушення; огляду тощо. Всі
встановлені обставини фіксуються у відповідних процесуальних документах.
Такими документами є пояснення, висновки, акти, протоколи. На цьому
завершується етап установлення фактичних обставин.
Етап процесуального оформлення результатів порушення справи
починається з аналізу зафіксованих у перелічених документах всіх обставин у
справі і завершується складанням протоколу про адміністративне
правопорушення. Саме протокол є процесуальним документом, що фіксує
закінчення розслідування. Він складається про кожне правопорушення, крім
випадків, прямо передбачених законодавством (ст. 258 КУпАП).
Протокол про адміністративне правопорушення не належить до
документів відносно вільної форми, таких як, приміром, пояснення або акт.
Закон (ст. 256 КУпАП) встановлює обов'язковий перелік відомостей та
атрибутів, які повинні в ньому міститися. Крім того, особливості форми та
порядку складення протоколу про адміністративне правопорушення може бути
закріплено у відомчих Інструкціях адміністративно-юрисдикційних органів
(наприклад, Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376).
У разі вчинення правопорушення групою осіб протокол складається на
кожного порушника окремо. Складення одного протоколу на всіх
правопорушників не дає змоги конкретизувати звинувачення, що ставиться
кожному з них, і позбавляє можливості прямо в протоколі дати свої пояснення
щодо суті проступку. Цим обмежується право особи на захист у разі
притягнення її до адміністративної відповідальності.
Завершальним етапом першої стадії провадження у справах про
адміністративні правопорушення є направлення протоколу і всіх матеріалів
справи про АПП на розгляд органу (посадовій особі), уповноваженому

розглядати відповідну категорію справ про адміністративні правопорушення
(ст. 257 КУпАП).
2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення.
Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення
Особливості:
1) застосовуються з метою припинення адміністративних проступків,
коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу
про адміністративне правопорушення,забезпечення розгляду справи,
2) застосовуються тільки в рамках провадження, що ведеться у зв’язку з
правопорушенням, тобто лише з моменту порушення справи і до її припинення
і лише до особи, яка вчинила правопорушення,
3) є додаткові підстави застосування цих заходів – неможливість
припинення
правопорушення
іншими
засобами,
виконання
інших
процесуальних дій (складення протоколу, встановлення особи тощо), можливе
вчинення особою нових проступків,
4) це несамостійні, допоміжні заходи впливу, вони не вважаються
санкціями, не тягнуть додаткових обмежень для порушника,
5) встановлено спеціальний порядок їх застосування: перелік
уповноважених органів і посадових осіб, які мають право їх застосовувати,
строки (в необхідних випадках), процесуальне оформлення (складення
протоколу), порядок оскарження.
Види заходів забезпечення провадження:
1) доставлення порушника (ст. 259 КпАП),
2) адміністративне затримання (ст. ст. 261-263 КпАП),
3) особистий огляд і огляд речей (ст. 264 КпАП),
4) вилучення речей і документів (ст. 265-265-2 КпАП),
5) відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і
маломірними суднами та огляд їх на стан сп’яніння (ст. 266 КпАП),
6) привід порушника (ст. 268 КпАП)
Заходи адміністративного припинення спеціального призначення:
- застосовування заходів фізичного впливу,
- застосування спеціальних засобів,
- застосовування вогнепальної зброї
Доставлення правопорушника (ст. 259 КУпАП)
- суть доставлення – переміщення особи до певного приміщення із
можливим застосуванням психічного або фізичного впливу;
- мета доставлення – припинення правопорушення, складення
протоколу про адміністративне правопорушення, встановлення особи
порушника;

- куди здійснюється доставлення – у поліцію, в підрозділ Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України, до органу Державної
прикордонної служби України, до штабу громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону, громадського пункту з охорони
громадського порядку, до органів Служби безпеки України, в приміщення
виконавчого органу сільської, селищної ради, у службове приміщення
воєнізованої охорони, до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб
без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;
- хто має право здійснювати доставлення – представники
перерахованих вище органів, посадові особи органів транспорту, органів
природоохорони, охорони культурної спадщини, адміністрацій історикокультурних заповідників тощо;
- час доставлення – доставлення порушника має бути проведено в
можливо короткий строк;
- обмежено час перебування доставленої особи у штабі громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону чи
громадському пункті з охорони громадського порядку, приміщенні
виконавчого органу сільської, селищної ради – не більш як одну годину
Адміністративне затримання (ст. ст. 261-263 КУпАП)
- адміністративне затримання – примусове короткочасне обмеження
волі дій і пересування особи, яка вчинила адміністративне правопорушення;
- хто має право здійснювати –
1) органи внутрішніх справ (Національної поліції);
2) органи прикордонної служби;
3) старша у місці розташування об’єкта посадова особа воєнізованої
охорони;
4) посадові особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України;
5) органи Служби безпеки України;
6) посадові особи органів і установ виконання покарань та слідчих
ізоляторів;
7) посадові особи, уповноважені на те центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сферах міграції;
- строки адміністративного затримання – загальне правило – не більш
як три години.
Винятки: до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора
протягом 24-х годин з моменту затримання може бути затримано осіб, які
порушили прикордонний режим, для встановлення особи і з’ясування обставин
правопорушення; осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і
психотропних речовин, для встановлення особи, проведення медичного огляду,
з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних
речовин та їх дослідження;
- оформлення адміністративного затримання – про адміністративне
затримання складається протокол, в якому зазначаються: дата і місце його
складення; посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол;
відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол
підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі

відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про
це. Про місце перебування затриманої особи негайно повідомляються її родичі,
а на її прохання також власник підприємства, установи, організації.
Особистий огляд і огляд речей (ст. 264 КпАП)
- огляд провадиться з метою виявлення та закріплення необхідних
доказів правопорушення і забезпечення подальшого здійснення провадження;
- суб’єкти – посадові особи органів, які мають право здійснювати
доставлення порушника і адміністративне затримання;
- особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї
статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі;
- огляд речей, ручної поклажі, багажу, знарядь полювання і лову риби,
добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як
правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У
невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з
участю двох понятих під час відсутності власника (володільця);
- про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це
робиться відповідний
запис
у
протоколі
про
адміністративне
правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.
Вилучення речей і документів (ст. 265–265-3 КУпАП)
Загальний порядок вилучення речей і документів:
- вилученню підлягають речі і документи, що є знаряддям або
безпосереднім об’єктом правопорушення;
- вилучення здійснюється з метою забезпечення доказів та забезпечення
виконання постанови;
- здійснюється посадовими особами, яким надано право провадити
адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей;
- залежно від результатів розгляду справи речі і документи конфіскують,
повертають володільцеві, знищують, а при оплатному вилученні –
реалізують. Вилучені нагороди після розгляду справи підлягають поверненню
їх законному володільцеві, а якщо він невідомий, надсилаються до
Адміністрації Президента України. Вилучені самогон та інші міцні спиртні
напої домашнього вироблення, апарати для їх вироблення після розгляду
справи підлягають знищенню поліцейськими;
- про вилучення речей і документів складається протокол або робиться
відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд
речей або адміністративне затримання.
Особливості вилучення окремих видів речей та документів, вилучення їх у
окремих осіб:
- до особи, яка вчинила правопорушення під час виконання службових
обов’язків, вилучення зброї, так само як і особистий огляд і огляд речей,
застосовуються лише у невідкладних випадках;

- тимчасове вилучення посвідчення водія (ст. 265-1 КпАП).
Застосовується у разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено
порушення, за яке може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді
позбавлення права керування транспортними засобами, працівниками
уповноваженого підрозділу НПУ до набрання законної сили постановою у
справі, але не більше ніж на три місяці з моменту такого вилучення, з видачею
тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами. Про
тимчасове вилучення посвідчення водія робиться запис у протоколі про
адміністративне правопорушення;
- тимчасове затримання транспортних засобів (ст. 265-2 КпАП).
Допускається у разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення,
передбачені ч. 1-4, 6, 7 ст. 121, ст. ст. 121-1, 122-5, 126, ч. 1-4 ст. 130, ст. ст. 1321, 206-1. Затримання здійснюється шляхом блокування або доставлення його
для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку (якщо розміщення
затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), в
тому числі за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора. Транспортний
засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про
адміністративне правопорушення, але не більше трьох днів з моменту такого
затримання. Про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі
про адміністративне правопорушення;
- тимчасове затримання транспортного засобу інспектором з
паркування здійснюється шляхом доставки для зберігання на спеціальний
майданчик чи стоянку за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора і
дозволяється виключно у випадках, встановлених статтею 265-4 КпАП. При
тимчасовому затриманні транспортного засобу складається акт огляду та
тимчасового затримання транспортного засобу.
Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими
і маломірними суднами та огляд їх на стан сп’яніння (ст. 266 КУпАП)
- підстава – наявність підстав вважати, що особи, які керують
транспортними засобами, річковими або маломірними суднами, перебувають у
стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції;
- огляд водія (судноводія) на стан сп’яніння або щодо перебування під
впливом відповідних лікарських препаратів, проводиться з використанням
спеціальних технічних засобів поліцейським у присутності двох свідків;
- у разі незгоди водія (судноводія) на проведення огляду поліцейським з
використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його
результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров’я;
- огляд здійснюється в закладах охорони здоров’я не пізніше двох годин з
моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони
здоров’я та складення висновку за результатами огляду проводиться в
присутності поліцейського;
- огляд, проведений з порушенням вимог ст. 266 КпАП, вважається
недійсним.

3. Протокол про адміністративне правопорушення, його юридичне
значення, зміст та порядок складення.
Значення протоколу –
- є процесуальним документом, який фіксує закінчення стадії порушення
справи,
- складається про кожне правопорушення, крім випадків, прямо
передбачених законом,
- є формалізованою підставою для подальшого провадження,
- від того, наскільки грамотно він складений, залежить правильність
розгляду справи по суті та обґрунтованість застосування стягнення.
Зміст протоколу (ст.256 КпАП), 3 групи відомостей:
1) обставини, які характеризують адміністративне правопорушення
(місце, час вчинення та суть вчиненого проступку, конкретна стаття КпАП або
інший нормативний акт, який передбачає відповідальність за вчинене
порушення, дані про вилучені предмети, заподіяну матеріальну шкоду);
2) обставини, що характеризують особу правопорушника (прізвище,
ім’я, по батькові, вік, майновий стан, місце проживання та роботи, документ,
що посвідчує особу);
3) відомості, що стосуються форми протоколу –
- дата і місце складення,
- посада, прізвище, ім’я і по батькові особи, яка склала протокол,
- прізвища та адреси свідків і потерпілих (якщо вони є),
- підписи особи, яка його склала, а також особи, яка вчинила
правопорушення (її відмова підписати протокол не зупиняє провадження у
справі, але вона повинна бути спеціально зафіксована), свідків і потерпілих (за
наявності),
- відмітка про роз’яснення особі, яка притягається до відповідальності, її
прав та обов’язків.
Складення протоколу про адміністративне правопорушення:
Протокол про адміністративне правопорушення складається не пізніше
двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила
правопорушення;
- складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається
особі, яка притягається до адміністративної відповідальності;
- при вчиненні проступку групою осіб протокол складається на кожного
порушника окремо;
- види посадових осіб, які мають право складати протоколи, а також їх
повноваження щодо складання протоколів про те чи інше правопорушення
закріплено в ст. 255 КпАП (органи Національної поліції, посадові особи,
уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад
або місцевими державними адміністраціями тощо. У справах про
адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів,
зазначених у статтях 222–244-23, протоколи складають посадові особи цих
органів);

- надіслання протоколу – протокол разом з іншими матеріалами
(пояснення порушника, потерпілого, свідків, акти перевірок, протоколи огляду,
вилучення речей та документів тощо) надсилається органу (посадовій особі),
уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення,
якщо посадова особа, що склала протокол, не має права самостійно вирішити
цю справу
Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не
складається, – ч. 1 ст. 258 КпАП – конкретні види правопорушень, переважно
на транспорті. У цих випадках відповідними органами (посадовими особами)
на місці вчинення правопорушення виноситься постанова відповідно до вимог
статті 283 КУпАП, якщо особа не оспорює адміністративне стягнення, що
на неї накладається.
Протокол не складається у разі вчинення адміністративних
правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції,
та адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху, зафіксованих в автоматичному режимі, а також порушень правил
зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі
фотозйомки (відеозапису).
Протокол не складається також в інших випадках, коли відповідно до
закону штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється на
місці вчинення правопорушення.
У разі виявлення адміністративного правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого за допомогою
працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають
функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки,
відеозапису, протокол про адміністративне правопорушення не складається, а
постанова у справі виноситься без участі особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності. Копії постанови у справі про
адміністративне правопорушення та матеріалів, зафіксованих за допомогою
працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів,
надсилаються
особі,
яка
притягається
до
адміністративної
відповідальності, протягом трьох днів з дня винесення такої постанови.

