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рекомендацій  та процесуальних обов'язків правоохоронних органів. 
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ДИТИНА – УЧАСНИК ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ  

ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 
Провадження у справах про адміністративні правопорушення –це нор-

мативно врегульована діяльність Національної поліції, інших  уповноваже-
них законом суб’єктів по реагуванню на адміністративний проступок шляхом 
застосування адміністративної відповідальності, а також попередження про-
типравної поведінки. 

Загальним суб’єктом адміністративної відповідальності є фізична осу-
дна особа, яка досягла віку 16 років. 

Існують певні особливості адміністративної відповідальності двох груп 
суб’єктів: неповнолітніх осіб (тобто осіб віком від 16 до 18 років) та на військо-
вослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів. 

Розглянемо особливості відповідальності осіб віком від 16 до 18, які 
полягають у тому що дільничний офіцер поліціїне має права накладати адмі-
ністративні стягнення на таких осіб. Справи щодо адміністративних право-
порушень, які вчинені неповнолітніми розглядаються виключно судом (стат-
тя 221 КУпАП). 

За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці 
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від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані заходи впливу 
відповідно до статті 24-1 КУпАП: 

1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у по-
терпілого; 

2) попередження; 
3) догана або сувора догана; 
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх за-

мінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, 
а також окремим громадянам на їх прохання. 

Такі заходи впливу застосовуються виключно судом. У тому  разі, коли 
вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністрати-
вних правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121-127, 130, 139, час-
тиною другою статті 156, статтями 173, 174, 185, 190-195 КУпАП, вони під-
лягають адміністративній відповідальності на загальних підставах.  

Наприклад, дільничний офіцер поліції зупинив двох осіб, які вчинили 
адміністративні правопорушення за які накладати стягнення має право сам 
поліцейський. Одному правопорушнику 17 років, а іншому – 19. Щодо пер-
шого порушника (17 років) дільничний офіцер поліції зможе лише скласти 
протокол за порушення і направити його до суду. Щодо другого порушника 
(19 років) дільничний офіцер поліції має право винести постанову про накла-
дення адміністративного стягнення і притягнення до адміністративної відпо-
відальності. 

У разі затримання  неповнолітнього, поліцейськіобов’язково повідом-
ляють його батьків або осіб, які їх замінюють. У протоколі про адміністрати-
вне затримання зазначається час, дата повідомлення, кого повідомлено і в 
який спосіб. За неможливості поінформувати родичів та в разі відмови за-
триманої особи надати інформацію для їх повідомлення про це робиться від-
повідний запис затриманої особи та посадової особи, яка склала протокол 
про адміністративне затримання, із зазначенням поважних причин. 

Учасниками провадження є також законні представники та представ-
ники, статус якихвизначається статтею 270 КУпАП. Відповідно до закону, 
інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і по-
терпілого, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або психі-
чні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про адміністратив-
ні правопорушення, мають право представляти їх законні представни-
ки:батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники.  

Законні представники та представники мають право:знайомитися з ма-
теріалами справи; заявляти клопотання; від імені особи, інтереси якої вони 
представляють, приносити скарги на рішення органу (посадової особи), який 
розглядає справу.  

Вчинення адміністративного правопорушення неповнолітньою особою 
вважається пом’якшуючою обставиною під час провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, а втягнення неповнолітнього в правопо-



ЮВЕНАЛЬНА ДЕЛІКТОЛОГІЯ: ДІТИ ЯК ЖЕРТВИ, ДІТИ ЯК ПРАВОПОРУШНИКИ … 

69  

рушення – обтяжуючою обставиною для повнолітнього правопорушника. 
 Таким чином, головними  проблемами, які виникають в Україні при 
здійсненні захисту прав та інтересів дітей, відсутність регламентованої дер-
жавної політики у сфері захисту прав дитини, оскільки законодавство має 
більш декларативний, ніж практичний характер. 
 В Україніще не напрацьованочіткогомеханізмузабезпеченняреалізації 
та контролю за виконанням норм законодавства, щостосуютьсязахисту прав 
дитини.  
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

 
Актуальною та складною проблемою в Україні є девальвація людсь-

ких цінностей, що тягне за собою стрімке зростання рівня загальної злочин-
ності. На фоні такого сплеску очевидним стає факт росту злочинності як що-


