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На сьогоднішній день дуже піднята тема про порушення прав людини, 
тому відповідно до сучасного законодавства затримання правопорушника 
стало негативним явищем не лише для правопорушника, а й для поліцейсько-
го, адже один не вірний крок і поліцейський може опинитися за гратами, а 
правопорушник на волі. 

Як відомо, заходи адміністративного припинення складають самостійну 
групу заходів адміністративного примусу. Їх застосування обумовлюється 
публічними інтересами, а їх реалізація не повинна порушувати права і свобо-
ди осіб щодо яких вони застосовуються, у тому числі конституційне право 
індивіда на свободу і особисту недоторканість. 

Серед таких заходів особливе місце займає доставлення порушника, яке 
регламентується статтею 259 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення (далі – КУпАП) [1]. 

Проблематику доставлення громадян до приміщення органів внутрішніх 
справ (поліцію) розглядали вчені: О. Андрійко, О. Бандурка, Ю. Битяк, 
А. Васильєв, І. Пахомов, В. Пєтков та ін. 

Доставлення громадян як один із заходів адміністративного примусу, 
який застосовується до осіб, що офіційно ще не визнані винними у вчиненні 
адміністративного правопорушення, передбачений низкою нормативно-
правових актів, зокрема доставлення громадян до службового приміщення 
поліції передбачено ст. 259 «Доставлення порушника» КУпАП, п. 9 ст. 23 
«Основні повноваження поліції» Закону України «Про Національну полі-
цію», ч. 5 п. 1 Розділу ІІІ «Функції патрульної служби» Положення про пат-
рульну службу МВС України [1]. 

Дослідження юридичної природи цього заходу припинення, положень 
чинних нормативно-правових актів, правозастосовної практики дозволяє 
виявити певні недоліки нормативно-правового визначення цього заходу. 

Насамперед значним недоліком є відсутність законодавчого закріплення 
поняття «доставлення», що передбачає собою супровід особи з місця вчинен-
ня правопорушення або місця виявлення порушника в службове приміщення 
уповноваженою на те особою. 

Аналіз ст. 259 КУпАП та спеціальної юридичної літератури дає мож-
ливість визначити адміністративне доставлення порушника як адміністра-
тивно-примусове вилучення особи, яка вчинила адміністративне правопо-
рушення, з місця вчинення протиправного діяння або з місця виявлення 
правопорушника та супровід її в орган, який вправі вирішувати питання 
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про адміністративне затримання або притягнення до адміністративної від-
повідальності, пов’язане з застосуванням заходів психічного або фізичного 
впливу, яке здійснюється уповноваженими особами з метою забезпечення 
можливості притягнення правопорушника до адміністративної відповіда-
льності [4]. 

Наступними проблемними питаннями є строк та коло осіб, уповноваже-
них на доставлення порушників. 

Строк, необхідний для доставлення порушника, який в законодавстві 
України чітко не визначено. Частина 8 ст. 259 КУпАП лише закріплює, що 
доставлення має бути проведено в можливо короткий строк. 

Доставлення відбувається широким колом осіб, уповноважених зако-
нодавством України. Проблема тут полягає в тому, що коло осіб, котрі 
мають право здійснювати доставлення порушника, та коло осіб, які мають 
право застосовувати адміністративне затримання, не співпадають. І не 
завжди особа, яка має право доставити порушника, вправі вирішити пи-
тання про його затримання, а також не завжди затримання є обов’язковим 
наслідком доставлення. Тому доставлення порушника повинно мати свій 
процесуальний строк, в межах якого є можливість без застосування адміні-
стративного затримання скласти протокол про адміністративне правопо-
рушення. Такий строк повинен бути встановлений саме у ст. 259 КУпАП. 

У Законі України «Про Національну поліцію» та у КУпАП не вказано, 
який процесуальний документ складається у зв’язку з доставленням гро-
мадянина до поліцейського приміщення. Пункт 15 розділу ІІ «Документу-
вання адміністративних правопорушень» Інструкції з оформлення матеріа-
лів про адміністративні правопорушення в органах поліції передбачає, що 
до протоколу про адміністративне правопорушення долучаються інші ма-
теріали про адміністративне правопорушення, у тому числі рапорти поса-
дових осіб [5]. 

Можна зробити висновок, що поліцейський, який доставив особу до 
приміщення поліції, доповідає про це рапортом керівнику, який уповноваже-
ний здійснювати контроль за діяльністю поліцейського. 

Ще однією прогалиною законодавства, безперечно, є розміщення 
статті 259 КУпАП у главі 19 «Протокол про адміністративне правопору-
шення», оскільки доставлення є заходом адміністративного припинення, 
який практично одностайно вчені адміністративності відносять до заходів 
забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення 
[4]. 

Тому,на мою думку, доречним є закріплення доставлення саме в главі 
«Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопо-
рушення», бо це найбільш влучно буде виражати цей розділ. 

Отже, проведений аналіз дає підстави стверджувати про необхідність 
внесення змін до ст. 259 КУпАП. Вирішення існуючих теоретичних та 
практичних проблем, пов’язаних з доставленням порушника, сприяло б 
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підвищенню якості чинного законодавства України в сфері адміністратив-
ної відповідальності і покращило б ефективність діяльності органів (поса-
дових осіб) адміністративної юрисдикції, насамперед органів Національної 
поліції. 
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