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Юрисдикційна діяльність
адміністративних комісій 

за адміністративно#деліктним
законодавством України

Складовою частиною правової ре-
форми є реформа системи органів
адміністративної юрисдикції, яка поряд
з метою оптимізації системи органів
адміністративної юрисдикції, має на
меті і завдання реформування адміні-
стративно-деліктного законодавства Ук-
раїни. Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення (далі – КУпАП)
був прийнятий ще у 80-х роках ХХ сто-
ліття і, навіть незважаючи на числен-
ні зміни та доповнення, має суттєві
недоліки як в матеріальній, так і, про-
цесуальній частинах.У таких умовах роз-
роблення та прийняття нового кодифі-
кованого адміністративно-деліктного
акта, який би максимально відповідав
стандартам правової держави із соці-
ально-орієнтованою економікою, є пер-
шочерговим та необхідним завданням.

Розроблення нового систематизо-
ваного нормативно-правового акта у
сфері адміністративно-деліктних від-
носин обов’язково позначиться на

елементному складі системи органів
адміністративної юрисдикції і на об’є-
мі їх компетенції. Невідомою залишає-
ться і доля адміністративних комісій 
у цій системі, адже слід визнати той
факт, що адміністративні комісії є ре-
зультатом розвитку та вдосконалення
радянської системи органів адміні-
стративної юрисдикції.

Недосконалість адміністративно-
деліктного законодавства та законо-
давства, яке регулює порядок створен-
ня та організації діяльності адміністра-
тивних комісій, істотно ускладнює
правозастосовну діяльність адміністра-
тивних комісій, а також негативно
впливає на ступінь захищеності прав,
свобод осіб, що притягуються до адмі-
ністративної відповідальності.

Суб’єкти адміністративно-юрис-
дикційної діяльності досліджувалися в
працях Є. В. Додіна, Д. П. Калаянова,
Т. О. Коломоєць, М. Я. Маслєннікова,
Н. Г. Саліщевої,А. П. Шергіна та інших
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видатних учених. Але й сьогодні зали-
шається багато питань, які потре-
бують до себе уваги правознавців.Тому
дослідження системи органів адміні-
стративної юрисдикції та визначення
в цій системі місця адміністративних
комісій залишається одним із перспек-
тивних напрямів юридичної науки.

Метою написання статті є розгляд
ознак, які характеризують юрисдикцій-
ну діяльність адміністративних комісій.

Специфіка форм і методів діяль-
ності адміністративних комісій дає
можливість визначити особливе місце
цих органів у системі адміністратив-
ної юрисдикції, а специфіку діяльності
адміністративних комісій спробуємо
визначити через аналіз кількох тез,
запропонованих нижче.

Перша теза – адміністративні ко-
місії здійснюють юрисдикційну діяль-
ність. Але що таке юрисдикційна
діяльність?

Якщо проаналізувати всі існуючі
підходи вчених до змісту адміністра-
тивної юрисдикції, то можна виділити
з них три основних. Перший полягає в
тому, що адміністративна юрисдикція –
це тільки розгляд і вирішення справ
про адміністративні правопорушення,
а також розгляд адміністративних
публічних спорів в адміністративних
судах. Другий підхід полягає в тому,
що адміністративна юрисдикція, крім
вищезазначеного, містить у собі також
групу заходів адміністративного при-
пинення і забезпечення провадження
у справах про адміністративні право-
порушення, а також іншу діяльність
компетентних органів, пов’язану з при-
тягненням особи до адміністративної
відповідальності (наприклад, складан-
ня протоколу про адміністративне
правопорушення). Третій підхід поля-
гає в тому, що адміністративна юрис-
дикція розглядається як діяльність
компетентних органів (посадових осіб)
щодо застосування заходів адмініст-
ративно-правового примусу. Тобто, у
зміст адміністративної юрисдикції, на
відміну від другого підходу, включає-

ться також і діяльність щодо застосу-
вання заходів адміністративного по-
передження (контрольні перевірки,вста-
новлення карантину, перевірка доку-
ментів та ін.) [4, с. 359–360].

Вважаємо, що адміністративно-
юрисдикційна діяльність – це діяльність
компетентних органів щодо застосу-
вання заходів адміністративно-право-
вого примусу у зв’язку з адміністра-
тивним публічним спором, а також у
зв’язку із вчиненим адміністративним
правопорушенням.

Виходячи із запропонованого вище
визначення, можна констатувати, що
адміністративні комісії сьогодні є суб’єк-
тами адміністративно-юрисдикційної
діяльності, адже згідно зі статтями 213–
215 КУпАП адміністративні комісії є
колегіальними органами, які вправі ви-
рішувати усі справи про адміністративні
правопорушення, за винятком віднесе-
них КУпАП до відання інших органів
(посадових осіб).А ст. 218 КУпАП дає
перелік справ про адміністративні пра-
вопорушення, які сьогодні виключно
розглядаються адміністративними ко-
місіями.Тобто, юрисдикційна діяльність
адміністративних комісій зводиться
виключно до розгляду справи про 
адміністративне правопорушення та ви-
несення по ній відповідної постанови.

Друга теза – адміністративна ко-
місія здійснює виключно адміністра-
тивно-юрисдикційну діяльність.

За характером компетенції адміні-
стративні комісії належать до спе-
ціальних адміністративно-юрисдик-
ційних органів, адже головним і єди-
ним їх призначенням є розгляд справ
про адміністративні правопорушення.
В Україні сьогодні адміністративно-
юрисдикційна діяльність здійснюється
органами галузевої та міжгалузевої
компетенції. Більшість юрисдикційних
органів є органами галузевої компе-
тенції. Для них характерне поєднання
управлінських, наглядових і юрисдик-
ційних повноважень. Адміністратив-
ні ж комісії здійснюють тільки юрис-
дикційні функції, розглядаючи справи



393

про адміністративні правопорушення
і приймаючи рішення щодо них. Вони
спеціально створені для виконання
цієї функції.

Третя теза – у системі органів
адміністративної юрисдикції адміні-
стративні комісії посідають важливе,
але не першочергове, місце, як це
було в радянські часи.

Стосовно системи органів адміні-
стративної юрисдикції сьогодні точа-
ться дискусії, зміст яких зводиться до
відповіді на одне питання: Чи потріб-
но і надалі зберігати в Україні вели-
чезну кількість органів, які вправі
розглядати справи про адміністратив-
ні правопорушення та притягувати
осіб до адміністративної відповідаль-
ності? Сьогодні глава 17 Кодексу Ук-
раїни про адміністративні право-
порушення налічує близько сорока
органів адміністративної юрисдикції,
серед яких своє місце займають і адмі-
ністративні комісії.

У радянський період адміністратив-
ні комісії становили основу системи
органів адміністративної юрисдикції.
Ними розглядалась значна частина всіх
справ про адміністративні правопо-
рушення, відповідальність за вчинення
яких була передбачена КУпАП. Таке
розширення повноважень адміністра-
тивних комісій висунуло їх у 90-х ро-
ках минулого століття на перше місце
в системі органів адміністративної
юрисдикції. Це підтверджується і по-
ложеннями КУпАП, який набрав чин-
ності з 1 липня 1985 року. Так, у ст. 213
КУпАП, де дається перелік органів,
що вправі розглядати справи про 
адміністративні правопорушення, ад-
міністративні комісії названі перши-
ми, а глава 17 КУпАП, яка присвячена
підвідомчості справ про адміністра-
тивні правопорушення, розпочина-
ється зі статті, що присвячена юрис-
дикційним повноваженням адміністра-
тивних комісій.

Четверта теза – діяльність адмі-
ністративних комісій має колегіальний
характер.

Важливе значення для здійснення
провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення має прин-
цип єдиноначального і колегіального
розгляду справи, який закріплений у
статтях 279, 281 КУпАП.

Зазначений принцип провадження
передбачає вміле використання «єдино-
начальності» і «колегіальності» при
розгляді справ про адміністративне
правопорушення. Єдиноначальність
надає посадовій особі органу адміні-
стративної юрисдикції певну повноту
влади і, відповідно, персональну від-
повідальність за доручену справу. Не-
обхідність єдиноначальності зумовле-
на потребами самого провадження в
справах про адміністративні правопо-
рушення, яке потребує оперативного
реагування держави на факт учинен-
ня протиправної поведінки [3, с. 78].
Розгляд справ на основі принципу ко-
легіальності відбувається, наприклад,
коли справа розглядається адміністра-
тивними комісіями та безпосередньо
виконавчими органами місцевих рад.
Колегіальність передбачає відпрацю-
вання колективних рішень на основі
думок членів адміністративної комісії.
Вважається, що при колегіальному
розгляді адміністративної справи підви-
щується об’єктивність прийнятих рі-
шень, їх обґрунтованість та успішність
їх реалізації, але, при цьому, знижує-
ться оперативність адміністративно-
юрисдикційної діяльності.

При колегіальному розгляді спра-
ви всі найважливіші питання вирішу-
ються спільно, за більшістю голосів
осіб, що беруть участь у розгляді
справи. Відсутність необхідного кво-
руму, наприклад при вирішенні кон-
кретних справ про адміністративні
проступки, перешкоджає визнанню
цього рішення правомірним. Жодне
рішення по суті питання не може бути
прийнято головою комісії одноосібно.

П’ята теза – адміністративні ко-
місії розглядають справи самого різно-
го профілю. Наприклад, органам дер-
жавної виконавчої влади, повноважним
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застосовувати правові санкції за вчи-
нення адміністративних правопорушень,
властива певна спеціалізація. Дуже час-
то вони розглядають справи про пору-
шення правил, нагляд за дотриманням
яких покладено на них. Адміністра-
тивні комісії не пов’язані з подібною
спеціалізацією. До їх компетенції на-
лежать справи про адміністративні
проступки в різних сферах (охорона
громадського порядку, охорона при-
роди, порядок управління та ін.). Така
універсальність обумовлена, зокрема,
і тим, що адміністративні комісії ство-
рюються при органі місцевого само-
управління загальної компетенції –
виконавчих комітетах місцевих рад.

Стаття 218 КУпАП передбачає по-
над тридцять складів адміністратив-
них проступків, які вправі розглядати
адміністративні комісії при виконав-
чих органах  міських  рад [1]. Аналіз
передбачених у ст. 218 КУпАП адміні-
стративних проступків дає можливість
виділити такі їх особливості.

По-перше, більшість із зазначених
у ст. 218 КУпАП адміністративних про-
ступків є проступками з формальним
складом, тобто не передбачають як
обов’язкову ознаку настання наслід-
ків майнового характеру. Наприклад,
умисне приховування  хворими  на  ве-
неричну  хворобу  джерела зараження
та осіб, які були у контакті з цими хво-
рими (ст. 46), порушення порядку та
умов ведення насінництва та розсад-
ництва (ст. 104-1), порушення порядку
взяття на облік та строків заселен-
ня жилих будинків і жилих приміщень
(ст. 149) та ін.

Однак слід зазначити, що адмі-
ністративні комісії вправі розгляда-
ти і правопорушення з матеріаль-
ним складом. Наприклад, порушення
затверджених Кабінетом Міністрів Ук-
раїни Правил охорони електричних
мереж, що спричинило або могло
спричинити перерву в забезпеченні
споживачів електричною енергією,
пошкодження електричних мереж або
заподіяння іншої шкоди (ст. 99), або

пошкодження пломб і запірних при-
строїв автомобілів та автомобільних
причепів (ч. 1 ст. 136).

Об’єктивна сторона деяких адміні-
стративних проступків побудована
таким чином, що сама протиправна
дія вказує на настання наслідків мате-
ріального характеру, але кваліфікацій-
ною ознакою все ж таки слід вважати
не самі негативні наслідки правопору-
шення, а способи його вчинення [2,
с. 279]. Наприклад, ст. 103-1 КУпАП
передбачає відповідальність за само-
вільне використання з корисливою
метою електричної та теплової енер-
гії без приладів обліку (якщо викори-
стання приладів обліку обов’язкове).
А ст. 141 КУпАП передбачає відпові-
дальність за розорювання резервів,
знімання дерну і виймання ґрунту у
смузі відводу автомобільного шляху
без погодження зі шляховими органі-
заціями, а також звалювання снігу і
сміття у такій смузі, скидання  каналі-
заційних, промислових, меліоратив-
них і стічних  вод у систему шляхово-
го водовідводу.

По-друге, суб’єктом всіх адмініст-
ративних проступків, що розгляда-
ються адміністративними комісіями,
виступає загальний суб’єкт, тобто
осудна особа, що досягла 16-річного
віку. Виняток із цього правила ста-
новить лише ст. 149 КУпАП, яка пе-
редбачає адміністративну відповідаль-
ність для посадових осіб за порушен-
ня порядку взяття на облік та строків
заселення жилих будинків і жилих при-
міщень. Велика кількість статей перед-
бачають відповідальність як для гро-
мадян, так і для посадових осіб (на-
приклад, статті 92, 99, 103-1, 104-1, 138,
141, 142, 150 та ін.).

По-третє, за адміністративні про-
ступки, які розглядаються адміністра-
тивними комісіями, КУпАП передба-
чає лише два види адміністративних
стягнення. Штраф є найпоширенішим
видом адміністративного стягнення,
що застосовується адміністративними
комісіями. Однак в арсеналі адмініст-
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ративних комісій є й інші заходи при-
мусу, які вони застосовують до право-
порушників. Наприклад, за порушен-
ня Правил охорони електричних
мереж (ст. 99) або за порушення пра-
вил користування енергією чи газом
(ст. 103-1) КУпАП передбачає можли-
вість накласти на правопорушника
адміністративне стягнення не у виді
штрафу, а у виді попередження.

Визначені вище особливості адміні-
стративних проступків дають можли-
вість констатувати, що адміністративні
комісії при виконавчих органах місце-
вих рад розглядають правопорушен-
ня, які характеризуються незначним
ступенем суспільної небезпеки.

Проведений у статті аналіз дає
змогу зробити такий висновок. Адмі-

ністративні комісії – це колегіальні
органи, які створюються при виконав-
чих органах місцевих рад для розгля-
ду справ про адміністративні правопо-
рушення. Юрисдикційна діяльність
адміністративних комісій характери-
зується тим, що: 1) полягає виключно
у розгляді справ про адміністративне
правопорушення та винесенні по них
відповідної постанови; 2) має колегі-
альний характер; 3) пов’язана з роз-
глядом справ про адміністративні 
проступки, які скоєні в різних сферах
суспільного життя (охорона громад-
ського порядку, охорона природи, по-
рядок управління та ін.); 4) пов’язана з
розглядом адміністративних проступ-
ків, які характеризуються незначним
ступенем суспільної небезпеки.
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