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маса, вся переходить до держави як до необхідного силу закону 
спадкоємця. А якщо наявні спадкові правовідносини, то зберігається 
і елементний склад правовідносин. 
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ОБҐРУНТОВАНІСТЬ І ВМОТИВОВАНІСТЬ РІШЕНЬ  
У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Законодавство України потребує суттєвих змін, як поточних, так 
і кардинальних, покликаних не лише заповнити прогалини або усу-
нути суперечності, а й створити ефективне правове поле, що забез-
печуватиме здійснення прав, свобод та інтересів людини, дотриман-
ня фундаментального принципу верховенства права. На наш погляд, 
надзвичайно важливим є створення державою умов для здійснення 
людьми їх прав в мовах застосування державою заходів примусу у 
рамках застосування юридичної відповідальності, а саме адміністра-
тивної відповідальності. 

Існуючий Кодекс України про адміністративні правопорушення 
та його норми архаїчні стосовно розвитку громадянського суспільст-
ва в Україні, суспільних відносин, що потребують державного врегу-
лювання та забезпечення сталості. Застарілість норм КУпАП давно 
визнається як науковцями, так і фахівцями у галузі його застосуван-
ня, однак законодавець не надто переймається змінами до нього. 
Звісно, можна сказати, що Верховна Рада України під тиском громад-
ськості, а також певних негативних наслідків, що стали результатом 
недосконалості адміністративно-деліктного законодавства, не за-
лишилися осторонь та долучилися до ухвалення змін до КУпАП. Од-
нак, що це за зміни? Зміни у санкціях норм Особливої частини КУпАП. 
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Наприклад, збільшення розміру штрафів за керування транспортни-
ми засобами у стані сп’яніння, введення додаткових стягнень у ви-
гляді конфіскації транспортного засобу. Не заперечуємо, зазначені 
заходи необхідні. Однак, вони не можуть кардинально впливати на 
якість самого КУпАП, як законодавчого акту, а також на реагування 
суспільства, на індивідуально-правозастосовні акти, якими встанов-
люються факти вчинення адміністративних правопорушень, а також 
вирішуються питання про застосування адміністративної відповіда-
льності та безпосередньо адміністративно-деліктних санкцій. Безпе-
речно, що найбільш резонансними є правопорушення, учасниками 
яких є так звані «мажори», публічні особи. 

На підставі вищевикладеного, вважаємо, що ключовими у адмі-
ністративно-деліктному провадженні має бути обґрунтованість та 
вмотивованість відповідного рішення, що виключатиме сумніви у 
законності ухвалення самого рішення. 

У відповідності до п. 9 Розділу ІІ Інструкції з оформлення матері-
алів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затвер-
дженої наказом МВС України від 06.11.2015 року № 1376, у постанові 
вказується, що установлено число, місяць, рік, час та місце вчинення 
адміністративного правопорушення; обставини і суть правопору-
шення, установлені при розгляді матеріалів адміністративної справи. 
Дійсно у Інструкції зазначається, що після слова «ПОСТАНОВИВ» 
уповноважена посадова особа поліції з урахуванням та зазначенням 
обставин, що пом’якшують (стаття 34 КУпАП) чи обтяжують (стаття 
35 КУпАП) відповідальність за адміністративне правопорушення, 
зазначає прийняте у справі рішення. 

Отже, посилання на обґрунтованість рішення у справі про адмі-
ністративне правопорушення, що має виявлятися у об’єктивному 
з’ясуванні обставин справи та, головне, підтвердженню їх доказами, 
дослідженими під час розгляду справи про адміністративне право-
порушення, лише частково відбувається у відомчому наказі. Поряд з 
цим власне для КУпАП – це питання залишається не лише не вирі-
шеним, а й взагалі не розглядається. На жаль, змушені констатувати, 
що а ні у нормах КУпАП, а ні у Інструкції з оформлення матеріалів 
про адміністративні правопорушення в органах поліції відсутні вка-
зівки на необхідність встановлення складу адміністративного пра-
вопорушення, що вимагає встановлення не лише особи, яка його 
вчинила, обставини і суть правопорушення, а конкретно передбачи-
ти установлення всіх елементів складу адміністративного правопо-
рушення (суб’єкт, суб’єктивна сторона, об’єкт та об’єктивна сторона). 

Дослідження постанов у справах про адміністративні правопо-
рушення, що винесені та складені відповідно посадовими особами 
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органів Національної поліції, дозволило зробити висновок про те, що 
у постановах у справах про адміністративні правопорушення не ві-
дображаються дані про суб’єктивну сторону правопорушення, що 
змушує ставити під сумнів застосування норм ст. 10, 11 КУпАП. не 
надається висновок про існування або відсутність обставин, що 
пом’якшують (ст. 34 КУпАП) або обтяжують (ст. 35 КУпАП) відпові-
дальність або взагалі виключають адміністративну відповідальність 
(ст. 17–20 КУпАП). Окрім цього, у таких постановах взагалі немає 
згадок про те, чим обґрунтовується рішення із посиланням на відпо-
відні докази та їх джерела. А зміни, ухвалені 2015 року, якими надано 
право посадовим особам Національної поліції складати постанову у 
справі про адміністративне правопорушення (ухвалюючи рішення 
про застосування адміністративної відповідальності) без складання 
хоча б протоколу (єдиного джерела доказів) фактично унеможлив-
лює обґрунтованість такого рішення. 

Вважаємо за необхідне зазначити, що у постанові про адмініст-
ративне правопорушення взагалі не зазначаються відомості про 
суб’єктивну сторону складу адміністративного правопорушення, що, 
на нашу думку, істотно впливає на встановлення складу адміністра-
тивного правопорушення. 

Ураховуючи вищевикладене, вважаємо, що КУпАП необхідно до-
повнити ст. 256 КУпАП, де прямо передбачити необхідність встанов-
лення форми вини, а також обставин, що пом’якшують або обтяжу-
ють відповідальність. 

Вважаємо, що встановлення обставин, які обтяжують чи 
пом’якшують відповідальність, мають знайти своє місце не у резо-
лютивній частині, а саме в описовій, адже ухвалення рішення про 
застосування має ґрунтуватися на врахуванні вказаних елементів. 
Самі ж обставини, які пом’якшують чи обтяжують відповідальність 
не є результатом, це є елементи, які дозволяють обґрунтовано та 
вмотивовано прийняти законне та справедливе рішення, що відпові-
датиме виду, характеру правопорушення та винності особи, яка його 
вчинила. 

Можливо, дехто зазначить, що у ст. 280 КУпАП зазначаються об-
ставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адмініс-
тративне правопорушення. Однак, з’ясування обставин та їх обґрун-
тування – це різнопорядкові речі, хоча й мають певні причинно-
наслідкові зв’язки.  

Абзац 4. ч. 2 ст. 283 КУпАП опис обставин, установлених під час 
розгляду справи необхідно доповнити у дужках «(місце, час, спосіб 
вчинення правопорушення, форма вини та мотиви правопорушення, 
докази на підтвердження встановлених обставин, обставини, які 
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пом’якшують або обтяжують відповідальність, мотиви призначення 
певного виду стягнення, рішення про відшкодування шкоди тощо). 

На жаль, змушені констатувати, що питання вмотивованості ух-
валеної постанови у справі про адміністративне правопорушення, 
тобто наведення належних та достатніх мотивів та підстав його ух-
валення, що підтверджували б існування чи відсутність обставин, що 
підлягали з’ясуванню при ухваленні відповідного рішення, а також 
законності отримання відповідних доказів, взагалі відсутні. 

У зв’язку із вищевикладеним вважаємо, що норми адміністрати-
вно-деліктного законодавства України потребують відповідних змін: 
1) на законодавчому рівні має бути чітко визначено, що під час ухва-
лення постанови у справі про адміністративні правопорушення має 
чітко сформульовано та обґрунтовано доказами форма вини особи, 
яка вчинила правопорушення, оскільки вказаний елемент складу 
правопорушення часто відіграє ключове значення під час притяг-
нення особи до відповідальності; 2) обставини правопорушення ма-
ють бути обґрунтовані наявністю відповідних доказів у справі про 
адміністративне правопорушення, що підтверджуватимуть існуван-
ня правопорушення та його вчинення конкретною особою. В умовах, 
коли існує ч. 2 ст. 258 КУпАП, котра фактично нівелює існування 
процесу доказування, та надає право застосовувати адміністративну 
відповідальність без існування доказів винуватості особи, обґрунто-
ваність виступає ключовим фактором у дотриманні принципів вер-
ховенства права та законності; 3) законодавчо закріплена вимога 
вмотивованості забезпечить зрозумілість ухваленого рішення для 
окремої особи та громади, що сьогодні вкрай важливо для України. 

Підсумовуючи все зазначимо, що норми КУпАП потребують змін, 
перш за все загальної частини застосування адміністративної відпо-
відальності, її обґрунтованості, вмотивованості, що якісно вплине на 
дотримання прав, свобод та інтересів учасників проваджень у спра-
вах про адміністративні правопорушення та утвердження принципу 
верховенства права. 
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