Заходи забезпечення провадження у справах про
адміністративні правопорушення
Важливе значення для правильного та об´єктивного вирішення справи мають встановлені законами заходи
забезпечення провадження в справах про адміністративні
провадження.
Заходи забезпечення провадження – це сукупність адміністративнопримусових дій уповноважених законам осіб, психічного або фізичного
впливу з метою припинення правопорушень, встановлення особи,
забезпечення своєчасного розгляду справи та притягнення правопорушника до
адміністративної відповідальності.
Характерними рисами заходів забезпечення провадження в справах про
адміністративні правопорушення є: по-перше, те, що вони застосовуються з
метою припинення адміністративних проступків, коли вичерпано інші заходи
впливу, встановлення особи, складання протоколу про адміністративне
правопорушення, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи,
виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення; по-друге,
заходи процесуального забезпечення застосовуються тільки в рамках
провадження, що ведеться у зв'язку з правопорушеннями, тобто лише з
моменту порушення справи і до її припинення і лише до особи, яка вчинила
правопорушення; по-третє, крім вчинення правопорушення, є додаткові
підстави
застосування
цих
заходів:
неможливість
припинення
правопорушення іншими засобами, виконання інших процесуальних дій
(складання протоколу, встановлення особи тощо), можливе вчинення особою
нових проступків; по-четверте, це несамостійні, допоміжні заходи впливу,
вони не вважаються санкціями, не тягнуть додаткових обмежень для
порушника; по-п'яте, встановлено процесуальний порядок їх застосування:
перелік уповноважених органів і посадових осіб, які мають право їх
застосовувати, строки (в необхідних випадках), процесуальне оформлення
(складання протоколу), порядок оскарження.
Одним з основних завдань адміністративного процесу є забезпечення
своєчасного, всебічного, повного й об'єктивного з'ясування обставин кожної
справи. Це означає, що відповідні органи і посадові особи зобов'язані вживати
заходів для розкриття кожного з правопорушень у самий короткий термін.
Насамперед треба встановити наявність факту правопорушення, винність
особи в його здійсненні, з'ясувати обставини, що пом'якшують чи обтяжують
відповідальність, а також інші обставини, що мають значення для правильного
вирішення справи (ст. 280 КПАП). У сукупності це дозволить встановити
об'єктивну істину по даній справі.
Провадження по справах про адміністративні правопорушення не досягне
своєї мети, якщо постанови про накладення адміністративних стягнень не
будуть вчасно і неухильно виконуватись. Тому завданням адміністративного
процесу є забезпечення виконання винесеної постанови.
У ст. 279 КУпАП міститься вказівка на ті правові джерела, що
визначають порядок провадження у справах про адміністративні
правопорушення органами, уповноваженими розглядати такі справи. Розгляд

справи про адміністративне правопорушення здійснюється на засадах рівності
перед законом і органом (посадовою особою), що розглядає справу, усіх
громадян незалежно від походження, соціального і майнового положення,
расової і національної приналежності, статі, походження, мови, відношення до
релігії, роду і характеру занять, місця проживання й інших обставин.
Законодавством про адміністративну відповідальність передбачено
наступні заходи процесуального забезпечення (ст.259-266 КУпАП):
- доставлення порушника;
- адміністративне затримання;
- особистий огляд і огляд речей;
- вилучення речей і документів;
- відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими
і маломірними суднами та огляд їх на сп'яніння;
- привід правопорушника органом внутрішніх справ до органу, який
розглядає справу (ст.268 КУпАП).
Отже, провадження в справах про адміністративні правопорушення
визначається, як низка послідовних дій уповноважених органів (посадових
осіб), а у деяких випадках інших суб'єктів, які згідно з нормами
адміністративного законодавства здійснюють заходи, спрямовані на
притягнення правопорушників до відповідальності і забезпечення виконання
винесеної постанови. Адміністративним провадженням розв'язуються два
комплексні взаємопов'язані завдання: юрисдикційне (своєчасне, всебічне,
повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи; вирішення її відповідно
до законодавства; забезпечення виконання винесеної постанови). Друге профілактичне виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню
адміністративних правопорушень; виховання громадян у дусі додержання
законів.
Довідково. Сарненський місцевий центр з надання БВПД знаходиться за адресою: м.
Сарни, вул. Широка, 22 (другий поверх приміщення «Приватбанку»). тел.: (03655) 3-2220, (067) 856 74 35.Телефон безкоштовної гарячої лінії 0 800 213 103 (цілодобово).
Березнівське бюро правової допомоги: м. Березне, вул. Київська, 9(приміщення ЦНАПу
та статистики),тел. (03653)5-34-44, (067) 836 50 41, (096) 117 38 45.
Володимирецьке бюро правової допомоги:смт Володимирець, вул. Соборна, 20
(приміщення Володимирецької районної державної нотаріальної контори),тел. (03634) 258-08, (068) 091 88 85.
Дубровицьке бюро правової допомоги: м. Дубровиця, вул. Воробинська, 9(приміщення
районної бібліотеки), тел. (03658)2-00-06, (068) 085 13 52;.
Рокитнівське бюро правової допомоги:смт Рокитне, вул. Незалежності, 21 (приміщення
Управління Державної казначейської служби України в Рокитнівському районі),тел.
(03635)2-30-03, (097) 318 59 96.
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