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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВІЙСЬКОВІ  
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

В умовах здійснення адміністративно-правової реформи в Україні 
особливе місце займає формування принципово нових механізмів, спрямо-
ваних на вдосконалення провадження у справах про адміністративні право-
порушення, зокрема у справах про військові адміністративні правопору-
шення. Розгляд питання щодо даного виду провадження є досить важливим 
на сьогоднішній день та потребує додаткового вивчення, адже в умовах дії 
особливого періоду в Україні збільшилася кількість правопорушень, які вчи-
няються військовослужбовцями, що призводить до погіршення рівня боєго-
товності та боєздатності військ, унеможливлює належне виконання військо-
вими формуваннями завдань за призначенням та підриває їх авторитет. 

Під провадженням у справах про адміністративні правопорушення 
розуміється визначена адміністративно-процесуальними нормами діяль-
ність уповноважених на те органів та посадових осіб, пов’язана з розглядом 
і вирішенням справ про адміністративні правопорушення, винесенням по 
них законних і об’єктивних постанов та їх виконанням, а також вжиттям 
заходів щодо попередження правопорушень. [1, с. 62] 

Важливою характеристикою провадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення є його стадійність, тобто послідовність вчинення ви-
значених у законодавстві дій. Серед науковців відсутні єдині підходи у ви-
значенні кількості стадій та їх назви. Однак, на нашу думку, головне, щоб 
провадження у справах про адміністративні правопорушення було послідо-
вним і у сукупності всі стадії були спрямовані на досягнення загальної мети 
та вирішення закріплених у законі завдань провадження. 
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Так, В. Авер’янов, О. Бандурка, Ю. Битяк, О. Кузьменко, М. Тищенко 
вказують на чотири стадії провадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення, а саме: 1) порушення справи про адміністративне правопо-
рушення; 2) розгляд справи про адміністративне правопорушення й вине-
сення у справі постанови; 3) оскарження постанови; 4) виконання постано-
ви. [2, 401]  

У свою чергу, кожну стадію можна поділити на етапи. Так, для стадії 
порушення справи такими є виявлення факту порушення та складання про-
токолу по ньому; прийняття й оформлення рішення про порушення справи. 
Для стадії розгляду справи - збір доказів; встановлення даних, що характе-
ризують особу правопорушника; направлення матеріалів для розгляду за 
підслідністю. Для стадії оскарження й опротестування постанови - перевір-
ка законності винесення постанови; винесення рішення. Для стадії вико-
нання постанови - звернення постанови до виконання; безпосереднє вико-
нання [3, с. 147].  

Вказана стадійність адміністративного провадження здійснюється, у 
тому числі, у справах про військові адміністративні правопорушення, однак 
із врахуванням певних особливостей. 

Підставами притягнення військовослужбовця до адміністративної 
відповідальності є вчинення ним військового адміністративного правопо-
рушення, передбаченого статтями 172-10 – 172-20 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення (далі – КУпАП). 

Справи про військові адміністративні правопорушення розглядаються 
та вирішуються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним су-
дами за місцем вчинення правопорушення. 

Протоколи про військові адміністративні правопорушення мають 
право складати командири (начальники) військових частин (установ, закла-
дів), командири підрозділів, які уповноважені на те командирами (началь-
никами) військових частин (установ, закладів). 

У разі вчинення військовослужбовцем кількох окремих військових 
адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з 
вчинених правопорушень. У випадку вчинення військового адміністратив-
ного правопорушення кількома військовослужбовцями протокол про війсь-
кове адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо 
[4]. 

Під час розгляду справи та притягнення особи до відповідальності за 
вчинення військових адміністративних правопорушень, необхідно врахува-
ти ряд чинників, серед яких: 1) наявність у винної особи статусу військово-
службовця, а також спеціального суб’єкта окремих складів адміністратив-
них правопорушень; 2) відсутність у діях (бездіяльності) правопорушника 
ознак кримінально караного діяння; 3) наявність у діях (бездіяльності) вій-
ськовослужбовця складу військового адміністративного правопорушення; 
4) наявність чи відсутність ознаки повторності при скоєнні адміністратив-
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них правопорушень; 5) наявність чи відсутність кваліфікуючої ознаки вчи-
нення військових адміністративних правопорушень в умовах дії особливого 
періоду; 6) дотримання строків притягнення винної особи до адміністрати-
вної відповідальності. 7) наявність обставин, що виключають адміністрати-
вну відповідальність. 

Оформлення матеріалів справи про військове адміністративне право-
порушення забезпечує командир (начальник) військової частини (установи, 
закладу), який склав протокол, командир підрозділу, який уповноважений 
на те командиром (начальником) військової частини (установи, закладу). 

Право на оскарження постанови за результатами розгляду протоколу 
є однією з гарантій захисту прав особи, забезпечення законності притягнен-
ня до адміністративної відповідальності.  

Слід зазначити, що на сьогоднішній день постає проблемне питання 
щодо не можливості оскарження постанови, за результатами розгляду про-
токолу про військове адміністративне правопорушення, особою, яка склала 
протокол. Відповідно до статті 287 КУпАП України постанова може бути 
оскаржена прокурором, особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.  

Виконання постанов за вчинення військового адміністративного пра-
вопорушення є завершальною стадією провадження в справах про адмініст-
ративні правопорушення. Постанова по справі про військове адміністратив-
не правопорушення є обов’язковою для виконання військовослужбовцями, 
які притягаються до адміністративної відповідальності, та виконується не-
гайно після її винесення.  

Особливістю виконання постанов за результатами розгляду протоко-
лів про військові адміністративні правопорушення є те, що постанови є 
обов’язковими до виконання, у тому числі, для командирів (начальників) 
військових частин. Оскільки командир (начальник) військової частини 
(установи, закладу), де проходить військову службу правопорушник, зо-
бов’язаний позбавити військовослужбовця премії повністю у разі винесення 
судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення 
військового адміністративного правопорушення. Крім того, у разі винесен-
ня судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчи-
нення військового адміністративного правопорушення надбавка за вико-
нання особливо важливих завдань не виплачується за місяць, у якому така 
постанова надійшла у військову частину [5]. 

Осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під вартою в мі-
сцях, що їх визначають органи Національної поліції. При виконанні поста-
нови про застосування адміністративного арешту арештовані піддаються 
особистому оглядові. Військовослужбовців, підданих арешту, утримують на 
гауптвахтах Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 

Таким чином, на законодавчому рівні існують нормативно-правові 
документи, що характеризують основні положення провадження у справах 
про адміністративні правопорушення. Однак провадження у справах про 
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військові адміністративні правопорушення мають ряд особливостей, що зу-
мовлено специфікою проходження військової служби правопорушників та 
основними завданнями, які покладаються на військові формування в ціло-
му, а тому потребують більшої уваги з боку держави.  
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРОВАДЖЕННЯ  
У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ» 

Питання наукового визначення поняття «провадження у справах про 
адміністративні правопорушення» є досить дискусійним. Так, законодавець, 
в Кодексі України про адміністративні правопорушення обмежився виклю-
чно завданнями провадження, проте саме визначення цього процесу не на-
дав. А от у Митному кодексі України, окрім завдань провадження у справі 
про порушення митних правил, визначено зміст провадження. Так, ч. 2 
ст. 486 Митного кодексу України встановлено, що провадження у справі 
про порушення митних правил (що є адміністративними правопорушення-
ми, окрім контрабанди – кримінальне правопорушення) включає в себе ви-
конання процесуальних дій, зазначених у статті 508 цього Кодексу, розгляд 
справи, винесення постанови та її перегляд у зв’язку з оскарженням [1, 
с. 313]. Тому найчастіше провадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення визначають як специфічне та важливе адміністративно-
юрисдикційне провадження, яке входить в загальний адміністративно-
юрисдикційний процес. На доктринальному рівні Ю.П. Битяк визначає да-
ний процес як низку послідовних дій уповноважених органів (посадових 
осіб), а у деяких випадках інших суб’єктів, які згідно з нормами адміністра-
тивного законодавства здійснюють заходи, спрямовані на притягнення  


