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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ 
ДО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ В СУДАХ

В статье проводится анализ право-
вого регулирования стадии подготовки к 
рассмотрению дела об административном 
правонарушении в судах общей юрисдикции 
с использованием метода сравнительно-
го законодательства, формально-юриди-
ческого и общенаучных методов исследо-
вания правовых явлений. На основании 
анализа действующего Кодекса Украины 
об административных правонарушени-
ях рассмотрено нормы административ-
но-процессуального регулирования ста-
дии подготовки к рассмотрению дела об 
административном правонарушении в 
судах общей юрисдикции, органах, имею-
щих административно-юрисдикционную 
компетенцию, должностными лицами 
уполномоченными рассматривать дела об 
административных правонарушениях. На 
основании анализа сделан вывод о мини-
мальном объеме административно-про-
цессуального регулирования стадии, что 
исследуется.

Ключевые слова: дело об администра-
тивном правонарушении; стадия админи-
стративно-деликтного производства; по-
дготовки к рассмотрению, суд.
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ня відіграє важливу роль у провадженні у 
справах про адміністративні правопору-
шення, оскільки вирішуються питання, що 
впливають на подальший хід справи. Від 
якості проведення процесуальних дій на 
стадії підготовки до розгляду справи зале-
жить підсумкове рішення по суті справи, а 
також те наскільки ефективно будуть реалі-
зовані завдання провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, всебічне, 
повне, об’єктивне, своєчасне з’ясування об-
ставин, вирішення відповідно до закону. 
Практика реалізації цієї стадії не завжди 
демонструє здатність ефективного захисту 
прав і законних інтересів учасників адміні-
стративно-процесуальних відносин.

Діяльність суду як суб’єкта адміністра-
тивно-деліктної юрисдикції у контексті 
стадій розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, висвітлили у наукових 
працях вчені: В. Б. Авер’янов, О. О. Банчук, 
Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, І. В. Бойко, 
Е. Ф. Демський, Є. В. Додін, О. Т. Зима, 
В. В. Зуй, А. В. Кишинський, Т. О. Коломо-
єць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, С. О. Ко-
роєд, О. В. Кузьменко, Д. М. Лук’янець, 
О. І. Миколенко, О. І. Остапенко, В. Л. Ор-
тинський, Н. Б. Писаренко, В. М. Скавро-
нік, О. М. Собовий, Н. В. Янюк та інші.

Мета статті – аналіз правового регулю-
вання стадії підготовки до розгляду справи 
про адміністративне правопорушення в су-
дах.

Постановка проблеми
Завдання підвищення ефективності про-

вадження у справах про адміністративні 
правопорушення передбачають вирішення 
питань недосконалості правової регламен-
тації його стадій. Підготовка до розгляду 
справи про адміністративне правопорушен-
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Виклад основного матеріалу
Істотні зміни, що відбулися в Україні на 

початку 90-х років, зумовили нові напрями 
в розвитку законодавства про адміністра-
тивну відповідальність так, що багато норм 
Кодексу УРСР про адміністративні право-
порушення виявилися недіючими, оскільки 
Конституція України сформувала нову сис-
тему органів публічної влади, встановила 
нові принципи економічної діяльності, про-
голосила пріоритет прав і свобод людини та 
громадянина, визначила нові напрями роз-
витку законодавства стосовно мети правової 
держави.

У результаті було внесено низку змін і 
доповнень до Кодексу про адміністратив-
ні правопорушення. Встановлено порядок 
розгляду клопотань осіб, які беруть участь 
у справі; особа, яка притягається до адмі-
ністративної відповідальності, потерпілий 
отримали право користуватися допомогою 
захисника або представника в особі адвока-
та або іншої особи; в осіб, які беруть участь 
у справі, виникло право відводу судді, орга-
ну, посадової особи, уповноваженого роз-
глядати справу про адміністративне право-
порушення; були визначені обставини, що 
виключають можливість розгляду справи 
суддею, членом колегіального органу, поса-
довою особою.

У чинному Кодексі України про адміні-
стративні правопорушення (далі – КУпАП) 
знайшла відображення норма, згідно з якою 
законодавство про адміністративні правопо-
рушення складається з норм, визначених у 
КУпАП, та норм, які встановлюються сіль-
ськими, селищними, міськими, обласними 
радами прийнятих відповідно до КУпАП. 

З огляду на це виникає закономірне пи-
тання про зміст такої категорії, як порядок 
провадження у справах про адміністратив-
ні правопорушення. Виходячи із значення 
слова «порядок» і юридичного контексту 
терміна, законодавець під категорією «по-
рядок провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення» розуміє нор-
мативне закріплення послідовного ходу 
провадження у справах про адміністративні 
правопорушення і правил його здійснення. 
У юридичній літературі позицій, що стосу-
ються тлумачення цього поняття, практич-

но мало, хоча відсутність роз’яснення з боку 
законодавця викликало окремі зауваження 
вчених у галузі адміністративного права.

Встановлення порядку реалізації стадії 
підготовки до розгляду справи про адміні-
стративне правопорушення можливе тільки 
на рівні законодавства в КУпАП. Однак це 
не повною мірою відповідає дійсності. 

Нині в КУпАП підготовка до розгляду 
справи про адміністративне правопору-
шення передбачається статтею 278 «Підго-
товка до розгляду справи про адміністра-
тивне правопорушення» Глави 22, присвя-
ченої розгляду справи про адміністратив-
не правопорушення загалом. Натомість,- 
О. І. Остапенко, розглядаючи деякі питання 
розгляду справ про військові адміністратив-
ні правопорушення зазначає, що процедура 
підготовки до розгляду справи про адміні-
стративне правопорушення регламентова-
на нормами глави 22 КУпАП максимально 
лаконічно [1, c. 94]. Вона позбавлена стадій. 
Хоча багато процесуальних норм вимагають 
доопрацювання.

На відміну від Кодексу УРСР про ад-
міністративні правопорушення, норми, 
що стосуються підготовки до розгляду, 
після внесення змін та доповнень до КУ-
пАП у 2001 році, зазнали суттєвих змін: 
розширився перелік питань, що підляга-
ють з’ясуванню, були уточнені деякі фор-
мулювання; судді отримали повноважен-
ня з розгляду справ про адміністративні 
правопорушення в межах компетенції; 
з’явилися норми, що гарантують дотри-
мання прав і законних інтересів осіб, які 
беруть участь у провадженні, що сприяє 
об’єктивному з’ясуванню обставин кожної 
справи про адміністративне правопору-
шення; отримали регламентацію процесу-
альні акти, що виносяться при підготовці 
до розгляду справи про адміністративне 
правопорушення [2].

Однак, не дивлячись на це, суддя, орган, 
посадова особа, уповноважені на розгляд 
справи, у зв’язку з відсутністю детальної 
правової регламентації деяких аспектів під-
готовки до розгляду справи про адміністра-
тивне правопорушення змушені керуватися 
не положеннями КУпАП, а аналогією права 
та численними роз’ясненнями вищестоя-
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щих органів, які, на жаль, доволі часто су-
перечать один одному.

Правове регулювання підготовки до 
розгляду справи про адміністративне пра-
вопорушення на сучасному етапі розвитку 
законодавства викликає деякі труднощі. За-
гальна регламентація двох фактично само-
стійних стадій провадження у справах про 
адміністративні правопорушення – стадії 
підготовки до розгляду справи та розгля-
ду справи, по суті, спричиняє серйозні на-
слідки та сприяє виникненню складнощів у 
практичній діяльності при їх розмежуванні, 
приводячи до помилок у правозастосуванні.

Головна мета стадії підготовки до роз-
гляду справи – створення всіх необхідних 
умов для правильного та своєчасного роз-
гляду і вирішення справи по суті, – повною 
мірою не досягається.

У результаті органам, які мають пра-
во ухвалювати рішення у справах про ад-
міністративні правопорушення з метою 
роз’яснення деяких проблемних питань за-
стосування норм КУпАП у частині підготов-
ки до розгляду справи (і не тільки підготов-
ки) доводиться вдаватися до розробки своїх 
підзаконних нормативно-правових актів.

Питання підготовки в частині, що 
не врегульована КУпАП, знайшли 
роз’яснення в Інструкції з оформлення 
матеріалів про адміністративні правопо-
рушення в органах поліції, Інструкції з 
оформлення поліцейськими матеріалів 
про адміністративні правопорушення у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху, зафіксовані не в автоматичному ре-
жимі, Інструкції з оформлення матеріалів 
про адміністративні правопорушення по-
садовими особами уповноважених органів 
з питань пробації, Тимчасових правилах 
розгляду справ про порушення антимоно-
польного законодавства України та низці 
інших нормативних актів різних відомств, 
наділених адміністративно-юрисдикцій-
ними повноваженнями [3; 4; 5].

Для судів нижчих рівнів з метою забез-
печення однаковості судової практики роз-
робляються керівні роз’яснення та узагаль-
нення Верховного Суду України, напри-
клад, «Про якість складання й оформлення 
судових рішень у кримінальних справах та 

справах про адміністративні правопору-
шення» тощо [6].

Навіть у суб’єктів, уповноважених роз-
глядати справи про адміністративні право-
порушення, не склалося єдиного підходу 
до порядку здійснення стадії підготовки до 
розгляду справи. Багато питань у них ви-
світлюється фрагментарно та не дозволяє 
сформувати повного уявлення в особи, яка 
застосовує право щодо правильного поряд-
ку здійснення зазначеної стадії.

Характер наведених вище актів не дозво-
ляє усунути недосконалість та недостатність 
правового регулювання стадії підготовки до 
розгляду справи про адміністративне пра-
вопорушення, наявні в КУпАП.

Діючі інструкції та правила, прийня-
ті органами, наділеними адміністративно-
юрисдикційними повноваженнями, не мо-
жуть повноцінно замінити законодавчого 
регулювання, принаймні при виконанні 
контрольної й охоронної функцій. 

Виходячи з результатів аналізу поло-
жень відомчих актів, не вирішеними зали-
шаються: необхідність обов’язкової участі 
(при розгляді справи судом) в судовому за-
сіданні посадових осіб за власною ініціати-
вою, ініціативою суду або осіб, які беруть 
участь у справі; порядок розгляду клопо-
тань осіб, які беруть участь у провадженні у 
справі про адміністративне правопорушен-
ня; строк проведення підготовки до розгля-
ду справи; необхідність вирішення питань 
про об’єднання двох або більше справ в 
одне провадження або виділення справи в 
окреме провадження.

Наукове співтовариство виділяє такі не-
доліки правового регулювання: відсутність 
регламентації порядку повідомлення учас-
ників провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення; складності у ви-
значенні підстав для повернення протоколу 
та матеріалів справи; відсутність рішення з 
питання про визначення підсудності справи 
за наявності декількох критеріїв та інші [7; 
8].

Вважаємо, що необхідно виділити пра-
вовому регулюванню стадії підготовки до 
розгляду справи про адміністративне пра-
вопорушення окрему главу КУпАП, що до-
зволить більш детально регламентувати за-
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значені вище аспекти, які потребують нор-
мативного уточнення та вирішення. При-
кладом може слугувати Глава 3 «Підготовче 
провадження» Кодексу адміністративного 
судочинства України [9].

Деякі вчені в галузі адміністративного 
права та адміністративного процесу вислов-
люють думку про детальне врегулювання 
порядку розгляду справ про адміністра-
тивні правопорушення в судах загальної 
юрисдикції нормами єдиного Кодексу адмі-
ністративного судочинства. Швидше за все, 
така позиція складається, виходячи з того, 
що деякі автори в адміністративне судочин-
ство включають провадження у справах про 
адміністративні правопорушення.

Конституційний Суд у низці постанов, 
розглядаючи різні аспекти адміністративної 
відповідальності, використовував поняття 
адміністративне судочинство. Однак, буду-
чи прихильниками комплексного (на основі 
управлінського) підходу розуміння адміні-
стративного процесу, вважаємо, що ця про-
позиція не охоплює суддів, органів і посадо-
вих осіб, уповноважених на розгляд справи 
про адміністративне правопорушення.

На наш погляд, це може привести до 
дисонансу в правовому регулюванні, де суди 
загальної юрисдикції будуть діяти на під-
ставі розроблених під них норм, а питання 
щодо порядку підготовки до розгляду спра-
ви іншими органами не будуть вирішені.

С. С. Гнатюк зазначає, що стадія роз-
гляду та винесення постанови (рішення) у 
справі про адміністративний проступок – це 
система процесуальних дій, спрямованих на 
вивчення та оцінку матеріалів справи, вста-
новлення об’єктивної істини та винесення 
постанови по суті справи. У ній можна ви-
значити етапи: прийняття та підготовка 
справи до розгляду: вирішення питання 
про належність до компетенції, вивчення 
матеріалів справи, витребування необхід-
них додаткових матеріалів, сповіщення від-
повідних суб’єктів про час і місце розгляду 
справи, з’ясування, чи підлягають задово-
ленню заявлені клопотання [10, c. 127].

У науковій літературі можна зустріти 
пропозиції щодо закріплення в Кодексі ад-
міністративного судочинства України од-
накових законодавчих дефініцій судово-ад-

міністративної справи та процедури адмі-
ністративного судочинства, виключивши 
ці процедури з КУпАП, розробити та при-
йняти закон «Про адміністративне прова-
дження», в якому співвідносно з нормами 
КАС можна визначити єдині вихідні засади 
адміністративно-процесуальної діяльності 
органів виконавчої влади та місцевого само-
врядування, їх посадових осіб, інших орга-
нів, що наділені в установленому порядку 
адміністративно-процесуальними повнова-
женнями.

На нашу думку, зазначені пропозиції не 
впливають на концепцію чинного КУпАП. 
Необхідно нагадати про те, що адміністра-
тивна відповідальність була встановлена як 
відповідальність позасудова.

Пропонується також варіант, який пе-
редбачає роздільну кодифікацію матеріаль-
них і процесуальних норм про адміністра-
тивну відповідальність. На нашу думку, 
немає необхідності в прийнятті окремих 
законодавчих актів, присвячених виключ-
но провадженню у справах про адміні-
стративні правопорушення, наприклад, 
пропонованих деякими вченими адміні-
стративно-процесуального і адміністратив-
но-деліктного виконавчого кодексів. Низка 
вчених вказує на потребу в новому кодифі-
кованому акті на зміну чинного КУпАП з 
більш ємним і точним найменуванням, як 
Кодекс України про адміністративну відпо-
відальність.

Водночас, еволюційна корекція норм, 
яка загалом витримала випробування прак-
тикою та часом і продемонструвала свою 
ефективність, не повинна підмінятися рево-
люційною заміною та демонтажем. Правиль-
ніше було б законодавцю уточнити форму-
лювання вже чинних нормативних правил, 
а не доповнювати новими і одночасно не 
зрозумілими для осіб, які застосовують пра-
вові положення з практичної точки зору.

Виділення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення в окре-
мий самостійний адміністративно-процесу-
альний кодекс бачиться нераціональним, 
оскільки практика показує доцільність і не-
обхідність закріплення матеріальних і про-
цесуальних норм в одному нормативно-пра-
вовому акті. 
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Варто зазначити, що аналогічного по-
рядку дотримується більшість країн Євро-
пейського Союзу. Вони, як і КУпАП, регла-
ментують питання адміністративних делік-
тів, видів покарань, стадій провадження. У 
них містяться положення про суб’єктів вчи-
нення адміністративного делікту, з-поміж 
яких, поряд з фізичною особою, виділя-
ються юридичні особи. Реформування ад-
міністративно-правового механізму носить 
складний характер, але ґрунтується на до-
свіді країн-членів ЄC. Комплексний підхід 
до реформування адміністративно-право-
вого механізму є найбільш обґрунтованим і 
ефективним в умовах періоду адаптації наці-
онального законодавства та реформування 
державного управління [11, c. 6006].

З огляду на схожість багатьох харак-
терних рис згаданих законів з КУпАП, на-
копичений значний досвід у вирішенні тео-
ретичних і практичних проблем адміністра-
тивно-деліктного права, наявність законо-
давчої регламентації низки інститутів про-
цесуального характеру, які в національному 
адміністративному процесі ще не настільки 
розвинені, вважаємо, що доцільно зберегти 
загальну структуру існуючого КУпАП, що 
передбачає одночасну регламентація мате-
ріальних і процесуальних норм в єдиному 
кодифікованому акті.

Висновки
Підсумовуючи викладене вище, можемо 

констатувати, що метою підготовки до роз-
гляду справи є створення всіх необхідних 
умов для правильного та своєчасного роз-
гляду справи про адміністративне правопо-
рушення по суті. Класифікація завдань стадії 
підготовки до розгляду справи в залежності 
від функцій підготовки до розгляду спра-
ви про адміністративне правопорушення в 
провадженні у справах про адміністративні 
правопорушення включає перевірочні та 
підготовчі, залежно від реалізації загальних 
завдань провадження у справах про адмі-
ністративні правопорушення та сприяє: 
вирішенню справи відповідно до закону, 
об’єктивному та повному з’ясуванню обста-
вин кожної справи. Під встановленим по-
рядком провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення варто розуміти 

нормативне закріплення послідовного ходу 
провадження у справах про адміністративні 
правопорушення та правил його здійснен-
ня. Аналіз положень чинного законодавства 
свідчить про недостатність і недосконалість 
правового регулювання підготовки до роз-
гляду справи про адміністративне право-
порушення. З метою детального норматив-
ного уточнення вирішення встановлених 
проблем у правовому регулюванні підготов-
ки до розгляду справи, враховуючи теоре-
тико-правові підстави для її характеристики 
як окремої стадії провадження, необхідно 
внести зміни в структуру чинного КУпАП 
за допомогою введення окремої глави, при-
свяченої цим питанням. Існує необхідність 
введення правила, яке встановлює, що під-
готовка до розгляду справи про адміністра-
тивне правопорушення здійснюється тільки 
на підставі положень КУпАП не залежно від 
того, яким суддею, органом, посадовою осо-
бою воно підлягає розгляду.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проводиться аналіз правово-

го регулювання стадії підготовки до розгляду 
справи про адміністративне правопорушення 
в судах загальної юрисдикції з використан-
ням методу порівняльного законодавства, 
формально-юридичного та загальнонаукових 
методів дослідження правових явищ. На під-
ставі аналізу чинного Кодексу України про 
адміністративні правопорушення розглянуто 
норми адміністративно-процесуального регу-
лювання стадії підготовки до розгляду справи 
про адміністративне правопорушення в судах 
загальної юрисдикції, органах, що мають ад-
міністративно-юрисдикційну компетенцію, 
посадовими особами уповноваженими розгля-
дати справи про адміністративні правопору-
шення. На підставі аналізу зроблено висновок 
про мінімальний обсяг адміністративно-про-
цесуального регулювання стадії, що досліджу-
ється. 

Ключові слова: справа про адміністратив-
не правопорушення; стадія адміністративно-
деліктного провадження; підготовки до роз-
гляду, суд.

SUMMARY 
The article analyzes the legal regulation of the 

stage of preparation for consideration of a case 
on an administrative offense in courts of general 
jurisdiction using the method of comparative 
law, formal law and general scientific methods of 
research of legal phenomena. Based on the analysis 
of the current Code of Ukraine on Administrative 
Offenses, the norms of administrative-procedural 
regulation of the stage of preparation for 
consideration of a case on an administrative 
offense in courts of general jurisdiction, bodies with 
administrative jurisdiction, officials authorized 
to consider cases on administrative offenses are 
considered. Based on the analysis, a conclusion is 
made about the minimum amount of administrative 
and procedural regulation of the stage under 
study. It is noted that the purpose of preparation 
for consideration of the case is to create all the 
necessary conditions for the correct and timely 
consideration of the case of an administrative 
offense on the merits. Under the established 
procedure for proceedings in cases of administrative 
offenses, it is expedient to consider the normative 
consolidation of the consistent course of proceedings 
in cases of administrative offenses and the rules of 
implementation. In order to clarify in detail the 
solution of the established problems in the legal 
regulation of preparation for consideration of the 
case, taking into account the theoretical and legal 
grounds for its characterization as a separate stage 
of proceedings, it is necessary to make changes in 
the structure of the current Code of Administrative 
Offenses. There is a need to introduce a rule that 
establishes that the preparation for consideration 
of a case on an administrative offense is carried 
out only on the basis of the provisions of the Code 
of Administrative Offenses, regardless of which 
judge, body, official is considered.

Key words: case on administrative offense; stage 
of administrative tort proceedings; preparation for 
consideration, court.
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