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ПІдсТаВи дЛЯ ПОруШеннЯ сПраВи ПрО ПуБЛІчниЙ ПрОсТуПОк

Відповідальність за вчинення проступку можлива за наявності достатніх 
приводів і підстав. Достатність у даному випадку означає таку їх сукупність, що 
створює реальну можливість не лише визначити характер та особливості власне 
проступку, вказати на особу порушника, а й застосувати щодо неї визначені 
законодавством санкції з метою недопущення вчинення правопорушень у 
майбутньому, мінімізації шкоди від вчиненого протиправного діяння та створення 
правового механізму, здатного захистити інтереси держави, юридичних і фізичних 
осіб, інших суб'єктів права.

Приводами для порушення справи про публічний проступок можуть бути 
заяви та скарги громадян, рішення відповідних державних органів, їх посадових осіб 
тощо. Якщо аналізувати зміст ст. 173 КУпАП, то можна стверджувати, що приводом 
для порушення провадження у справі про здійснення дрібного хуліганства є заява 
потерпілого, або протокол [1, с. 221].

Можна стверджувати, що нормативною підставою відповідальності є 
визнання відповідного вчиненого (вчинюваного − якщо проступок є триваючим 
у часі) діяння протиправним і передбачення юридичної можливості притягнення 
правопорушника до відповідальності. 

Фактичною підставою відповідальності є факт вчинення визначеного 
протиправного діяння (наприклад, розповсюдження неправдивих чуток) чи їх певної 
сукупності (вчинення насильства в сім’ї та невиконання батьками або особами, які їх 
замінюють, обов'язків щодо виховання дітей), тобто факт вчинення проступку. Адже 
особа може бути притягнута до відповідальності за умови, якщо в її діях містяться 
всі ознаки складу конкретного правопорушення та відсутні підстави, передбачені 
статтями 17-20 КУпАП, які виключають  відповідальність (необхідна оборона, крайня 
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необхідність, неосудність) [2, с. 97].
Слід зазначити, що самого факту вчинення протиправного діяння для 

притягнення винних до відповідальності недостатньо. Необхідно, щоб такий 
проступок був виявлений компетентним органом (уповноваженою на те посадовою 
особою), тобто суб’єктом права, компетенція якого передбачає звичайно можливість 
здійснення відповідних контролюючих дій і видання актів реагування й актів 
припинення. Якщо ж факт протиправного діяння стане відомий неналежному 
суб'єкту, він не матиме юридичного значення, тобто відповідальність за вчинення 
проступку проти громадського порядку може і не настати (крім випадків, коли 
відповідне порушення буде виявлено в ході проведення контрольних заходів 
уповноваженими суб'єктами). 

В юридичній науці виділяють фактичні й юридичні (правові) підстави 
адміністративної відповідальності. Фактичною підставою відповідальності є 
проступок. Юридичні підстави відповідальності пов'язують з поняттям «склад 
проступку», під яким розуміють сукупність встановлених законом об'єктивних і 
суб'єктивних ознак, що характеризують дію чи бездіяльність як проступок [3,  с. 124-
127].

Таким чином, відповідальність має місце за наявності складу проступку 
– системи об’єктивних і суб’єктивних елементів діяння, сконструйованих за 
чотирма підсистемами, ознаки яких визначені в диспозиціях норм законодавства, 
що передбачають відповідальність, тобто структурно склад проступку включає в 
себе, по-перше, чотири підсистеми (об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна 
сторона); по-друге, елементи, які входять до складу підсистеми (вина, мотив, мета 
є складовими об'єктивної сторони правопорушення), та ознаки елемента складу 
проступку (наприклад, прямий умисел) [4, с. 51].

Визначаючи наявність складу проступку як об'єктивної необхідності 
застосування стягнень, законодавець, на жаль, не визначає ні в Кодексі, ні в межах 
іншого законодавчого акта поняття та сутності його основних елементів чи їх 
обов'язкових або факультативних ознак. Вважаємо, що це не сприяє створенню 
єдиного підходу до розуміння вказаних категорій, визначення їх юридичного 
та фактичного змісту, практичного застосування під час вирішення питання 
про притягнення особи до відповідальності, хоча вказані проблеми традиційно 
порушуються юридичною наукою.

Слід зазначити, що жоден елемент складу проступку проти громадського 
порядку не є сам собою достатньою підставою для притягнення особи до 
відповідальності. Лише одночасна наявність усіх об'єктивних і суб'єктивних 
ознак створює склад порушення й є підставою для застосування передбачених 
законодавством адміністративних санкцій. Разом із тим така взаємна залежність 
об'єктивних і суб'єктивних ознак не вказує на їх несамостійність, а навпаки, лише 
доведення наявності кожного елемента створює основу відповідальності. Отже, 
наявність усіх елементів складу проступку, їх доведеність, а так само відсутність 
обставин, які звільняють особу від відповідальності, є тією підставою, що робить 
відповідальність правопорушника можливою та такою, що повинна мати місце [5, 
с. 56].

Аналіз змісту КУпАП дозволяє визначити такі умови настання  
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відповідальності: вчинення протиправних дій, що становлять об’єктивну сторону 
конкретного проступку проти громадського порядку; вчинення відповідних 
протиправних діянь належним суб'єктом – особою, яка досягла віку  відповідальності, 
є осудною та не діяла у стані крайньої необхідності чи необхідної оборони. Якщо 
закон за вчинення окремих протиправних діянь визнає можливим притягнення 
до відповідальності спеціального суб'єкта, то особа, крім загальних ознак, має 
володіти також спеціальними ознаками суб'єкта правопорушення (посадова особа, 
військовослужбовець, працівник банку, водій тощо); доведеність вини особи, 
яка вчинила відповідне протиправне діяння; вчинення дій, які визнані як такі, що 
посягають на охоронювані законом блага.

Кількість публічних проступків, що вчиняються суб'єктами права, є 
надзвичайно великою. Тому необхідність законодавчого закріплення поняття 
та структурних елементів складу проступків, їх обов'язкових і факультативних 
ознак не викликав сумнівів, адже за кожною  справою криється конкретна особа. І 
лише встановлення всіх елементів складу проступку проти громадського порядку, 
доведеність вини правопорушника дозволяють назвати особу винною у вчиненні 
протиправно-караного діяння та застосувати передбачені законом санкції чи 
заходи впливу. Стягнення накладаються компетентними органами і посадовими 
особами шляхом видання спеціальних індивідуальних актів управління, що мають 
примусовий характер. Примусовий вплив повинен бути справедливим, відповідати 
характеру проступку й особи правопорушника. Його тяжкість залежить від тяжкості 
проступку [6].
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