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1. Адміністративна відповідальність посадових осіб 

 На сьогодні на конституційному рівні одночасно використовуються терміни 

«службова особа» та «посадова особа». Разом із тим рівень науково-теоретичного осмислення 

правового статусу посадової особи залиша- ється недостатнім.  

 У чинному законодавстві відсутнє визначення поняття «адміністративна відповідаль- 

ність», хоча його дуже часто вживають. Сьогодні майже єдиним нормативно-правовим актом, 

зміст якого дозволяє виділити класифікаційні ознаки адміністративної відповідальності з метою 

відмежування цього виду юридичної відповідальності від інших, є Кодекс України про 

адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП). 

 Українське законодавство передбачає адміністративну відповідальність посадових 

осіб. Відповідно до статті 14 КУпАП посадові особи підлягають адміністративній 

відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з недодержанням установлених 

правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, 

здоров’я населення та інших правил, забезпечення яких входить до їх службових обов’язків.  

Даючи характеристику адміністративним правопорушенням, законодавець в КУпАП не 

називає їх, на відміну від злочинів, суспільно небезпечними діяннями. Отже, підставою 

адміністративної відповідальності посадової особи є адміністративний проступок який 

посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління, протиправна, винна (навмисна чи необачна) дія або без дія, 

за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Таким чином, 

адміністративна відповідальність посадових осіб має ознаки, притаманні й іншим видам 

юридичної відповідальності (кримінальній, дисциплінарній, матеріальній). Це проявляється в 

примусовому характері заходів впливу на правопорушників, негативній оцінці їх службової та 

трудової поведінки, а також загальній меті, яку переслідують усі різновиди юридичної відпові-

дальності. В науці адміністративного права дотепер не має єдиної точки зору стосовно змісту і 

основних рис адміністративної відповідальності. Дискусія з цього приводу на практиці 

перешкоджає здійсненню принципу однакової реалізації даного виду відповідальності щодо 

різних категорій суб’єктів правовідносин, адже "адміністративній відповідальності 

притаманний всезагальний характер, бо правила, порушення яких тягне адміністративну 

відповідальність, є обов’язковими для усіх громадян". 

В.К. Колпаков зазначає, що "Адміністративна відповідальність – це специфічне 

реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні 

уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб’єкта 

правопорушення". 

Адміністративна відповідальність, на думку Б. В. Россінського та Ю. Н. Старілова – це 

вид юридичної відповідальності, який виражається в призначенні органом чи посадовою 

особою, наділеним відповідними повноваженнями, адміністративного покарання особі, яка 

вчинила правопорушення. 

Д.Н. Бахрах визначає: "Адміністративна відповідальність – це особливий різновид 

юридичної відповідальності, якому притаманні усі ознаки останньої (вона настає на підставі 

норм права, за порушення правових норм, конкретизується юридичними актами компетентних 

органів, пов’язана з державним примусом). З іншого боку, адміністративна відповідальність є 



складовою частиною адміністративного примусу і має усі його якості (здійснюється в межах 

позаслужбового підпорядкування). 

Очевидно, що адміністративна відповідальність завжди є результатом неправомірної 

поведінки особи, вона передбачається в якості реакції держави на адміністративне 

правопорушення. Водночас, за деякі адміністративні правопорушення до відповідальності 

притягаються тільки ті особи, які займають спеціальний службово-посадовий стан або 

займаються певною професійною діяльністю. Всі суб’єкти адміністративної відповідальності 

можуть бути розділені на три групи: загальні, спеціальні і особливі.  

Отже, адміністративна відповідальність посадових осіб своєю соціальною природою і 

призначенням є державно-правовим осудом і справедливим покаранням за небезпечну 

(шкідливу) протиправну поведінку (дію чи бездіяльність), яка кваліфікується законом як 

адміністративне правопорушення, призначене судом, компетентними органами і особами з 

дотриманням спеціальної адміністративно-юрисдикційної процедури. 

Не можна стверджувати, що на сьогодні практика притягнення суддів до 

відповідальності є чітковиробленою й однозначною. Серед усіх видів 

відповідальності суддів найбільш невизначеною та колізійною є саме адміністративна 

відповідальність. На теоретичному рівні такий вид відповідальності аналізується 

більшістю науковців, проте можна стверджувати, що в Україні практика адміністративної 

відповідальності суддів абсолютно не сформована. Це зумовлено низкою причин. Це, по-

перше, реалізація суддями гарантій їх  недоторканності в умовах, коли органи уповноважені на 

фіксацію адміністративних правопорушень і накладення відповідних стягнень, не достатньо 

розбираються в тонкощах статусу суддів і просто закривають очі на такі правопорушення. Крім 

того, процедура зняття недоторканності доволі складна, і у зв’язку з адміністративними 

правопорушеннями не застосовується. По-друге — це наявність увітчизняному законодавстві 

конкуренціїадміністративної та дисциплінарної відповідальності  суддів.   По-третє, не 

здійснюється офіційне статистичне спостереження за правопорушеннями, які 

вчиняються суддями, тобто встановити реальні масштаби правопорушень, що 

здійснюються суддями,неможливо. 

 У науковій літературі адміністративна відповідальність суддів здебільшого піддається 

критиці. Серед аргументів науковцями зазначається, що інститут адміністративної 

відповідальності суддів звужує гарантії їх незалежності та недоторканності й застосовується 

вибірково з метою непроцесуального впливу. 

  Л. Виноградова також зазначає, що гарантії незалежності суддів знижуються вже самою 

процедурою адміністративної     відповідальності, оскільки вона не виключає певної 

процесуальної участі посадових осіб різних  державних  органів,  які  є учасниками 

провадження в справі про адміністративне правопорушення, і не створює перешкод для 

провокацій і тиску на суддів, які, на думку цих посадовців, чимось «завинили» перед ними, 

притягнення ж судді до дисциплінарної відповідальності за адміністративні проступки, замість 

адміністративної відповідальності, є «більш прийнятним, коректним та не принизливим 

для судді». 

  

Крім того, існує точка зору, згідно з якою специфіка правового статусу суддів взагалі 

потребує виключення можливості застосування щодо них санкцій, визначених 

у Кодексі України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП). Відповідно до 



цього підходу притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності вважається більш 

доцільним, ніж адміністративна відповідальність на загальних підставах. 

  

На думку фахівців  у  цій  галузі, основними проблемами реалізації адміністративної 

відповідальності стосовно суддів є або етична неможливість притягнення до відповідальності 

за адміністративні правопорушення осіб із «високим статусом», або необхідність створення 

для такого притягнення спеціальних процедур та органів. 

Закон  України   «Про   судоустрій і статус суддів» також не містить обмежень щодо 

визнання суддів відповідальними за здійснені ними правопорушення, тобто адміністративна 

відповідальність суддів має загальний характер. Тому адміністративне провадження 

щодо судді здійснюється за стандартними правилами. 

  Разом із тим, відповідно до положень статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» суддя є недоторканним.  Таким чином, наділивши суддів недоторканністю, 

вітчизняний законодавець прагнув захистити їх відзовнішнього впливу з метою створення умов 

для належного й сумлінного виконання ними правозахисних функцій. У контексті наведеного 

можна зробити висновок, що обмеження загального порядку притягнення судді, пов’язані з 

гарантуванням недоторканності, стосуються виключно фізичного  затримання  такої  особи  й 

на практиці впливають лише на вибір стягнення. Так, багато  науковців доходять  

висновку,  що  до  судді не можуть бути застосовані деякі види адміністративних стягнень, 

зокрема громадські роботи, виправні роботи або адміністративний арешт. 

 

2. Адміністративна відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів 

 

Відповідно до ст. 15 КУпАП, військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час 

проходження зборів, а також особи рядового та начальницького складу Державної кримінально-

виконавчої служби України, служби цивільного захисту й Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, поліцейські несуть відповідальність за адміністративні 

правопорушення за дисциплінарними статутами.  

За порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього 

руху, санітарних норм, правил полювання, рибальства й охорони рибних запасів, митних 

правил, учинення правопорушень, пов'язаних із корупцією, порушення тиші в громадських 

місцях, неправомірне використання державного майна, незаконне зберігання спеціальних 

технічних засобів негласного отримання інформації, невжиття заходів щодо окремої ухвали 

суду, ухилення від виконання законних вимог прокурора, порушення законодавства про 

державну таємницю, порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, ці особи несуть 

адміністративну відповідальність на загальних підставах. До зазначених осіб не може бути 

застосовано громадські роботи, виправні роботи й адміністративний арешт. 

 Інші, крім зазначених у ч. 1 цієї статті, особи, на яких поширюється дія дисциплінарних 

статутів або спеціальних положень про дисципліну, у випадках, прямо передбачених ними, 

несуть за вчинення адміністративних правопорушень дисциплінарну відповідальність, а в 

інших випадках – адміністративну відповідальність на загальних підставах. 

У разі порушення правил дорожнього руху водіями транспортних засобів Збройних сил 

України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 

Державної спеціальної служби транспорту – військовослужбовцями строкової служби штраф як 



адміністративне стягнення до них не застосовується. У випадках, зазначених у цій статті, 

органи (посадові особи), яким надано право накладати адміністративні стягнення, передають 

матеріали про правопорушення відповідним органам для вирішення питання про притягнення 

винних до дисциплінарної відповідальності. 

Військовослужбовці за вчинення військових адміністративних правопорушень несуть 

відповідальність, передбачену главою 13-Б цього Кодексу, за умови, якщо ці правопорушення 

не тягнуть за собою кримінальну відповідальність. 

Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних 

силах України розглядає справи про вчинені водіями військових транспортних засобів – 

військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а 

також працівниками Збройних сил України під час виконання ними службових обов'язків 

правопорушення, передбачені ч. 1,4 і 5 ст. 121 (Порушення водієм правил керування 

транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами), ст. 1211 

(Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не 

відповідають записам у реєстраційних документах), ч. 1, 2 і 3 ст. 122 (Перевищення 

встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього 

руху та порушення інших правил дорожнього руху), ч. 1 ст. 123 (Порушення правил руху через 

залізничні переїзди), ст. 1241 (Ненадання транспортних засобів поліцейським та медичним 

працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової 

служби правопорядку у Збройних силах України), ст. 125 (Інші порушення правил дорожнього 

руху), ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на 

право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки), ст. 1321 

(Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду 

великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями 

та залізничними переїздами) цього Кодексу. 

Від імені військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у 

Збройних силах України розглядати справи про адміністративні правопорушення мають право 

посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку 

в Збройних силах України. 

Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби 

правопорядку в Збройних силах України, розглянувши справу про зазначені правопорушення, 

може накласти на винних адміністративне стягнення у вигляді попередження або передати 

матеріали про ці правопорушення відповідним командирам (начальникам) для вирішення 

питання про притягнення винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом 

Збройних сил України. 

Протоколи про вчинені водіями військових транспортних засобів – військовослужбовцями, 

військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками 

Збройних сил України під час виконання ними службових обов'язків порушення правил 

дорожнього руху, за які може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення 

права керування транспортним засобом, передаються військовим інспектором безпеки 

дорожнього руху Військової служби правопорядку в Збройних силах України до суду.  

Матеріали про вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під 

час проходження зборів, а також працівниками Збройних сил України під час виконання ними 

службових обов'язків правопорушення, передбачені ст. 80 (Випуск в експлуатацію транспортних 

та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах), ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має 



відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх 

для перевірки), ст. 128 (Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не 

відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених 

законодавством), ст. 128і (Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що 

стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху), ч. 1 і 2 ст. 129 (Допуск до керування 

транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не мають права керування транспортним 

засобом) і ст. 140 (Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і 

вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на 

автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт) КУпАП, передаються військовою 

інспекцією безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку в Збройних силах України 

відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання. 

 

3.Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства 

Останнім часом кількість іммігрантів, які законним шляхом перебувають на території 

України збільшується. Перш за все це пов’язано вдалим географічним місцезнаходженням, 

сприятливими кліматичними умовами, а також загальнодержавним напрямком України у 

європейське співтовариство, виходом на міжнародну торгову арену. За для надання 

сприятливих умов проживання іноземців та осіб без громадянства в Україні, за ними 

закріплюються, на законодавчому рівні, права, обов’язки та заборони. Проте даним особам, як і 

громадянам України, властива така особливість як здійснення адміністративних 

правопорушень, наслідком таких діянь є адміністративна відповідальність. 

Згідно зі ст.3 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», 

іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, 

користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі ж самі обов’язки, як і 

громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними 

договорами України. До таких обмежень згідно Конституції належать: не можуть обирати і 

бути обраними до органів державної влади, місцевого самоврядування; не можуть брати участь 

у референдумах; не можуть мати статус державного службовця; не можуть входити до 

політичних партій; не можуть перебувати на військовій службі. До обов’язків іноземців та осіб 

без громадянства належать: дотримання Конституції України, Законів України, звичаїв, 

традицій та обкладання податками і зборами. У разі недотримання обов’язків такі особи 

підлягають адміністративній відповідальності. 

До адміністративного правопорушення, суб’єктом якого можуть бути іноземці та особи без 

громадянства належить порушення правил перебування в Україні та транзитного проїзду (тобто 

проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами або 

документами, термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, 

якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання 

встановленого порядку пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з 

України після закінчення відповідного терміну перебування, неприбуття без поважних причин 

до визначеного місця навчання або працевлаштування після в'їзду в Україну у визначений 

строк, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України; 

недодержання встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну 

перебування в Україні ст.203 Кодексу про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). 



У статті 16 Кодексу про адміністративні правопорушення закріплена така норма: іноземці і 

особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають адміністративній 

відповідальності на загальних підставах з громадянами України. Проте є підстави, які 

виключають адміністративну відповідальність.  

До таких підстав, згідно ст.17 Кодексу про адміністративні правопорушення (Далі – 

КУпАП) належать: 

- крайня необхідність(ст.18 КУпАП - для усунення небезпеки, яка загрожує державному 

або громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, установленому 

порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими 

засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода); 

- необхідна оборона(ст.19 КУпАП - при захисті державного або громадського порядку, 

власності, прав і свобод громадян, установленого порядку управління від протиправного 

посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено 

перевищення меж необхідної оборони.Перевищенням меж необхідної оборони 

визнається явна невідповідність захисту характерові і суспільній шкідливості 

посягання); 

- неосудність (ст.20 КУпАП - особа не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними 

внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, 

слабоумства чи іншого хворобливого стану). 

Окрім цих загальних правил адміністративної відповідальності іноземців та осіб без 

громадянства є й певні особливості. Зокрема, тільки до іноземців та осіб без громадянства 

може застосовуватися примусове повернення та примусове видворення. 

Примусове повернення (ст.26 ЗУ « Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства»). Якщо їх дії порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері міграції, органу Служби безпеки України або органу охорони 

державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними у межах 

контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання 

державного кордону України), з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурору про 

підстави прийняття такого рішення. У рішенні про примусове повернення зазначається строк, 

протягом якого іноземець або особа без громадянства повинні виїхати з України. Зазначений 

строк не повинен перевищувати 30 днів з дня прийняття рішення. При цьому, рішення про 

примусове повернення іноземців та осіб без громадянства може супроводжуватися забороною 

щодо подальшого в'їзду в Україну строком на три роки. Строк заборони щодо подальшого 

в'їзду в Україну обчислюється з дня винесення такого рішення. 

Примусове видворення (ст.30 ЗУ « Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства»). Дана процедура здійснюється, якщо особа здійснила адміністративне 

правопорушення та понесла адміністративну відповідальність. Рішення про примусове 

видворення приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері міграції, органами охорони державного кордону (за незаконне 

перетинання державного кордону) або органами Служби безпеки України на підставі винесеної 

за їх позовом постанови адміністративного суду примусово видворити з України іноземця та 

особу без громадянства, якщо вони не виконали в установлений строк без поважних причин 

рішення про примусове повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець 

або особа без громадянства ухилятимуться від виконання такого рішення, крім випадків 

затримання іноземця або особи без громадянства за незаконне перетинання державного 



кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України та їх передачі 

прикордонним органам суміжної держави.  

Рішення про примусове видворення приймається уповноваженими на те органами з 

наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора розміщує іноземців та осіб без 

громадянства у пунктах тимчасового перебування таких осіб (протягом строку, необхідного для 

виконання рішення суду про примусове видворення, але не більше як 12 місяців), які незаконно 

перебувають на території України. 

Відповідно до статті 31 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» забороняється примусово повертати і видворяти іноземців до країн: 

- де їх життю або свободі загрожуватиме небезпека за ознаками раси, віросповідання, 

національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або 

політичних переконань; 

- де їм загрожує смертна кара або страта, катування, жорстоке, нелюдське або таке, що 

принижує гідність, поводження чи покарання; 

- де їх життю або здоров’ю, безпеці або свободі загрожує небезпека внаслідок 

загальнопоширеного насильства в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного 

конфлікту, чи систематичного порушення прав людини, або природного чи техногенного 

лиха, або відсутності медичного лікування чи догляду, який забезпечує життя; 

- де їм загрожує видворення або примусове повернення до країн, де можуть виникнути 

зазначені випадки. 

Примусове повернення не застосовується до іноземців та осіб без громадянства, які не 

досягли 18-річного віку, до іноземців та осіб без громадянства, на яких поширюється дія 

Закону України «Про беженцев та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту». 

Проаналізувавши особливості відповідальності іноземців та осіб без громадянства, ми 

дійшли висновку, що дані особи користуються національним режимом, тобто мають такі ж 

права і обов’язки,як і громадяни, за виключенням певних обмежень, що встановлюються 

Конституцією та Законами України. В цілому, іноземці та особи без громадянства відповідають 

за адміністративні правопорушення, як і громадяни України. Проте за для здійснення більш 

ефективної функції покарання та за для попередження подібних правопорушень, до іноземців 

та осіб без громадянства застосовується такі види покарання, як примусове повернення, 

скорочення строку перебування та примусове видворення. Додатковим для них покаранням є 

заборона в’їзду в Україну на певний строк. 


