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ВСТУП
Актуальність теми. В сучасних умовах від рівня функціонування
транспорту в значному ступені залежить вирішення соціально-економічних
програм в Україні, втілення України в економічний простір розвинених
країн У вирішенні цих проблем важливе місце належить автомобільному
транспорту.

КІЛЬКІСТЬ

якого дуже швидко зростає. Але цей вид транспорту

мінюсться не тільки кількісно, але й якісно. Створення транспортних
транснаціональних коридорів, які будуть проходити повз Україну, стимуподальший розвиток автотранспорту. Але ці процеси мають і негативні
наслідки — ріст дорожньо-транспортних

правопорушень,

збільшення

аварійності, що тягнуть за собою людські жертви і великі матеріальні втрати. Автомобільний транспорт — це джерело підвищеної небезпеки і завдання держави не тільки стимулювати розвиток і використання автомобільного
транспоргу в Україні, але і забезпечити його безпечне функціонування. Воно провадиться через встановлення особливої групи норм, правил і стандартів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху, створення
певних організаційних структур, що забезпечують нагляд за додержанням
цих встановлень і застосовують державний вплив до порушників даних
встановлень. Важливу роль в реалізації цієї державної політики займають
органи державної автомобільної інспекції, що здійснюють нагляд за додержанням правил, норм і стандартів з питань безпеки дорожнього руху і мають повноваження з застосування специфічних заходів впливу на порушників цих правил, норм стандаріів. Не дивлячись на збільшення чисельності складу співробітників ДАІ, поліпшення якості їх професіональної
підготовки, посилення технічного оснащення, статистика свідчить про наявність стійкої тенденції зросту аварійності автомобільного транспорту, що
здебільшого обумовлене порушенням вимог що забезпечують безпеку до-
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рожнього руху. Статистика свідчить і про збільшення кількості осіб, що
притягуються до різного виду правової відповідальності за ці порушення,
відмічений особливий ріст осіб, що притягуються до адміністративної
відповідальності. Так. якщо в 1991р. за ці порушення було притягнуто
З млн. 167 тис. чоловік, то в 1997р. вже 12 млн. 445 тис., не дивлячись на
посилення

цієї

відповідальності,

в

той

же

час

в

1997році

на

адміністративно-юрисдикційні дії ДАІ було подано в 3,7 разів більше скарг,
ніж в 1991р. Стає зрозумілим, що посилення адміністративної репресії органів ДАІ не в змозі протидіяти в повному обсязі порушенням правил, норм
і стандартів з питань безпеки дорожнього руху і в той же час ця репресивна
спрямованість призводить до великої кількості порушень прав і інтересів
громадян. На сучасному етапі розвитку нашої держави відповідно до сг.З
Конституції України метою адміністративно-правового забезпечення реалізації прав і свобод в їх взаємовідносинах з органами виконавчої влади (в
тому числі і з органами і посадовими особами державної автомобільної
інспекції) є визначення таких основних форм і напрямків діяльності цих
органів і осіб, які б забезпечували щоденний демокрагичний режим цих
відносин па підставі додержання конституційних прав і свобод громадянина
Але адміністративно-правова наука поки що проблемам реформування
взаємовідносин громадян і органів виконавчої влади, тим паче якщо це стосується органів ДАІ, явно приділяє мало уваги. Зовсім виявилися не розробленими питання причинності вчинків, що посягають на безпеку дорожнього руху, а звідси і нема науково-обгрунтованих рекомендацій з їх
профілактики. Проведення адміністративних реформ в Україні припускає
осмислення правового статусу контрольно-наглядових органів, що дасть
можливість намітити шляхи оігтимізації їх системи діяльності, в тому числі
і діяльності державної автомобільної інспекції.

з

Певна річ. проблеми боротьби організації з діями, що посягають на
безпеку дорожнього руху, не залишалися і раніше без уваги. Цього і не могло бути, оскільки об'єктивно вони обумовлювали увагу

економістів,

соціологів, правознавців і представників інших галузей знань до цих проблем, оскільки вони торкаються життя, здоров'я, майнових інтересів
Мільйонів громадян. Але, на жаль, більшість досліджень було проведено до
прийняття Конституції України, до затвердження (1997р.) нового Положення про державну автомобільну інспекцію, і внесення змін до Правил дорожнього руху, і особливо до прийняття Закону України «Про внесення змін
і доповнень в деякі законодавчі акти України про відповідальність за порушення правил, норм і стандартів, що відносяться до забезпечення безпеці
дорожнього руху». Навіть науково-практичний коментар правил дорожнього руху, виданий в 1997р. (В.І. Касинюк) не торкнувся багатьох важливих
аспектів організації безпечного дорожнього руху. Тому в умовах реформування адміністративного права і проведення адміністративної реформи
дослідження взаємовідносин учасників дорожнього руху з ДАТ, осмислення
її правового статусу, визначення шляхів підвищення ефективності її роботи,
а також розробка науково-обгрунтованих рекомендацій з профілактики
вчинків, що посягають на безпеку дорожнього руху представляється досить
актуальною.
При підготовці дисертації були використані
дослідження

юристів

В В. Копєйчиков.

(С,С. Алексеев.

A.JT. Копилєнко,

загальнотеоретичні

В.Д. Бабкін.

М.І. Казюбра,

Р.З. Лівшиць,

М.Ф. Орзих,

П.М. Рабинович. А.В. Сурилов, В В. Цветков. M B. Цвик) і спеціалістів
адміністративно-правової

науки

(В.Б. Авер'янов,

А.П. Альохін,

Д.Н. Бахрах. Ю.П. Голосніченко. Є.В. Додін. СВ. К і валов. В.І. Касинюк,
О.І. Коваленко.

Л.М. Коваль.

Ю.М. Козлов,

А.П. Клюшниченко.

4

Б.М. Лазарев,

М.Я. Маслсніков,

В.Ф. Опрюыко,

1-М, Пахомов,

В.Ф. Сіренко, А О. Сежванов, О.Ф. Фріцький, Ю.С. Шемшученко та ін.),
кримінально-правової

науки

(В. Є. Квашис,

АЛ. Коробеєв,

ММ. Коржанськнй, В.А. Мисливий та ін.).
При виконанні дисертації використовувалися статистичні дані про
став безпеки дорожнього руху в Україні, узагальнювалася практика роботи
ДАІ, вивчалося зарубіжне законодавство про безпеку дорожнього руху і
практика його застосування.
Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напрямок дослідження включається до виконуваної Одеською державною
юридичною

академією

провідної

фундаментальної

наукової

школи

«Проблеми розвитку держави і права України в умовах ринкових відносин»
за приоритетним напрямком розвитку науки і техніки «Наукові проблеми
розбудови державності України». Робота виконувалася в рамках державної
бюджетної теми №675 «Правові проблеми розвитку діяльності органів державної влади і управління та підприємницьких структур».
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому,
щоб на підставі аналізу діючого законодавства про адміністративну
відповідальність за порушення норм, правил, що стосуються забезпечення
безпеки дорожнього руху і практики його застосування визначити його регулярний охоронний потенціал, відповідність і придатність до досягнення
безпеки дорожнього руху, визначення тенденцій його розвитку і вдосконалення, вироблення рекомендацій з ошимізації норм., правил і стандартів,
що забезпечують регламентацію безпеки дорожнього руху і пропозицій і
вдосконалення всіх напрямків діяльності ДАІ, особливо адміністративноюрисдикційної.
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Для досягнення поставленої мети дослідження вважалося необхідним
вирішення наступних задач; уточнення адміністративної відповідальності в
зв'язку з прийняттям Конституції України; з'ясування співвідношення вонять; «адміністративна відповідальність на автомобільному транспорті,
«адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху»;
«адміністративна відповідальність за порушення норм, правил і стандартів,
що відносяться до забезпечення безпеки дорожнього руху», аналіз поняття
підстави адміністративної відповідальності, правової її основи, вивчення
понять «правила, норми і стандарти, що відносяться де безпеки дорожнього
руху», юридичний аналіз норм Кодексу України проадміністративніправопорушення, що встановлюють відповідальність за порушення цих правил,
норм і стандартів; визначення причин і умов, що сприяють такою роду порушенням; визначення адміністративно-правового статусу ДАІ і вивчення її
нових функціональних обов'язків з надання управлінських послуг і
ліцензування окремих видів підприємницької діяльності; а також її специфічних адміністративних повноважень; визначення особливостей і змісту
її адміністративно-юридичної діяльності.
Для досягнення мети і виконання задач дослідження в роботі були
використані такі наукові метода порівнювального правознавства, системного

аналізу,

логічний,

статистичний,

а

також

методи

конкретно-

соціологічних досліджень (інгерв'юірування, опитування і т.д.)
Структура роботи відображає мету і задачі наукового дослідження,
його основні напрямки. Робота складається з Вступу, чотирьох Розділів,
Висновку і Додатку.
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Наукова новизна отриманих результатів складається у формуванні ряду положень, в таму числі:
- висновки

про

невідповідність

понять

«адміністративна

відповідальність» і «відповідальність в адміністративному порядку», остання містить в собі застосування не тільки санкцій адміністративно-правових
норм, але і санкцій фі нансово-правових норм;
- висновки про те, що підставою адміністративної відповідальності е
адміністративний проступок, в зв'язку з чим підтримується ідея авторів кодифікації норм про адміністративну відповідальність, створення Кодексу
України про адміністративні проступки;
-твердження про помилковість позиції авторів проекту відносно
сірукгури особливої її частини, в першу чергу за спробу відмовитися від
формулювання статей, що встановлюють відповідальність за порушення
митних правил (див. Ст.444 проекту Кодексу), і передати свої уповноваження розробникам Митного кодексу України. За логікою авторів проекту
Кодексу про адміністративні проступки, слід проступки в галузі мореплавства включити до Кодексу торгового мореплавства, порушення в галузі
лісного господарства до Лісного кодексу і т.і.;
- висновки про поширення сфери адміністративної відповідальності
за рахунок виникнення нового складу проступків і нових адміністративноюрисдикційних органів, також визнання колективних осіб суб'єктами
адміністративних проступків;
- думка про те, що це поширення обумовлене перш за все розвитком
ринкових відносин в Україні, але реформування її економіки не відбилося
на кількості проступків в сфері безпеки дорожнього руху і на органах, що
забезпечують цю безпеку;
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- твердження

про

неправомірності

ототожнення

понять

«адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху» і
«адміністративна відповідальність за порушення правил, норм і стандартів», що відносяться до забезпечення безпеки дорожнього руху, що розробляється в правовій літературі. Друге поняття ширше першого, але вже
буває,

що

використовується

в

законодавстві

і

друці

поняття,

адміністративна відповідальність на автомобільному транспорті, оскільки
воно охоплює і норми (наприклад, безквитковий проїзд (ст.135 КоАП) самовільне використання автотранспорту (ст. 139 КоАП) і ін.;
- висновок про те, що проступки, що порушують правила, норми і
стандарти, що відносяться до безпеки дорожнього руху, мають загальний
об'єкт — суспільну безпеку;
- розуміння того, що відносини суспільної безпеки виникають і
існують в суспільстві при використанні таких предметів, речовин, а також
виробничих процесів, з одного боку, мають визначені корисні властивості, а
з іншої — при порушенні спеціальних правил безпеки мають властивість
насильного спричинення шкоди різним соціальним цінностям;
- думка про те, що норми, правила і стандарти, що стосуються безпеки дорожнього руху мають технічний характер, в більшості не мають морального навантаження їх порушення в своїй більшості не обумовлені протиправною орієнтацією порушника; проступки, що скоюють в цій сфері,
служать засобом вирішення сьогочасних конфліктів між інтересами особистими і вимогами правил, норм і стандартів;
- припущення про те, що основним напрямком в стратегії протидії
проступкам в сфері безпеки дорожнього руху є активний вплив на умови,
що сприяють їх скоєння. Такими умовами є слабке знання учасниками дорожнього руху і іншими особами, зв'язаними з дорожнім рухом, правил,
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норм і стандартів, що забезпечують безпеку дорожнього руху, слабка
профілактична робота транспортних органів, практично повне усунення
суспільства від профілактичної роботи і інші умови;
- результати аналізу динаміки, структури і географії проступків,
зв'язаних з безпекою дорожнього руху про наявність стійкої тенденції росту
цих проступків, про поступове скорочення розриву кількості скоєних проступків в залежності від сільської і міської місцевості:
- висновок про те, що основний тягар організації І здійснення протистояння тенденції росту такого роду проступків покладається на органи державної автомобільної інспекції, хоч Закон України «Про транспорт» встановлює цей обов'язок для кожного власника транспортних засобів;
- думка про те, що в нашій літературі склався спрощений погляд про
місце ДАІ в системі контрольно-інспекційних структур України. Аналіз її
уповноважень дозволяє винести на обговорення питання про особливе місце
ДАІ в системі контрольно-наглядових органів України;
- висновок про те, що поширення повноважень ДАІ в галузі надання
управлінських послуг, ускладнення дознавчої роботи, отримання повноважень в області дозвільної системи, збільшення навантаження з застосування
заходів запобігання і попередження дорожньо-транспорпшх порушень і
інших форм правової і неправової діяльності призвело до того, що
адміністративно-юрисдикційна діяльність ДАІ, яка довгий час була основним видом діяльності цієї' інспекції, стала лише одним з її видів; - твердження про .те, що поширення інших форм діяльності ДАІ призвело до того,
що

кількість

її

співробітників,

що

здійснюють

адміністративно-

юрисдикційну діяльність, в загальній кількості співробітників зараз вже не
представляють основу контингенту, більш того, в 1997-1998рр намітилася
стійка тенденція скорочення чисельності цієї категорії осіб, незважаючи на
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ріст дорожньо-транспортних поділень і збільшення адміністративноюрисдикційного навантаження на осіб, що мають такі уповноваження;
- висновок про те, що хоч створення в Україні демократичної правової держави в подальшому потягне за собою скорочення кількості заборон і
обов'язків,

порушення

яких

викличе

виникнення

адміністративної

відповідальності, цей процес не зачепить правила, норми і стандарти, що
відносяться безпеки дорожнього руху, більш того, вважається, що процес
інтеграції України до світового політичного і економічного суспільства, ці
правила, норми і стандарти будуть більш жорсткими;
- пропозиція зі

зміни окремих статей Кодексу України про

адміністративні правопорушення, що відносяться до уточнення їх диспозицій і санкцій;
-заперечення з пропозицій, що знаходяться у Верховній Раді України. про позбавлення співробітників патрульно-постової служби права на
здійснення уповноважень, наданих їм ст.258 КоАП України (про стягнення
штрафу на місці скоєння правопорушень);
- пропозиція
норм,

що

про удосконалення

регламентують

адміністративно-процєсуальних

адмі ністративно-примусо вих

заходів

співробітниками ДАІ, зокрема, скорочення кола документів у водія, наявність яких ними перевіряється;
- міркування про вдосконалення порядку оскарження постанов ДАІ
про накладання адміністративних стягнень у відповідності з ст.55 Конституції України;
- пропозиція про розширення гарантій прав громадян, колективних
суб'єктів, юридичних осіб у взаємовідносинах з співробітниками ДАІ.
Практичне

значення

отриманих

результатів.

Результати

досліджень — висновки і пропозиції можуть бути використані при
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підготовці Кодексу України про адміністративні проступки; для розробки
нормативних актів, що регламентують організацію і діяльність державної
автомобільної інспекції; при розробці планів і програм профілактики
адміністративних проступків взагалі, проступків, що посягають на безпеку
руху автотранспорту, зокрема. Теоретичні розробки, дефініції, аргументації,
викладені в дисертації знаходять своє застосуваннях учбовому процесі, як
при читанні загального курсу «Адміністративне право України», так і при
створенні нових спеціальних курсів.
Апробація

результатів

дисертації.

Результати дисертації до-

повідалися і обговорювалися на наукових і науково-практичних конференціях, нарадах в МВС України, ГУВД в Києві, в доповідних записках,
направлених до МВС України, Київську міськраду і голові адміністрації
м.Києва.
За темою опубліковано 11 статей.
II. Основний зміст роботи
У

Вступі

обґрунтовується

актуальність

теми

дисертаційного

дослідження, ступінь наукової її розробки, характеризуються її методологічні основи, визначається мета і задачі дослідження, наукова новизна
роботи, теоретичні положення і висновки, що виносяться на захист, практична і теоретична значимість.
Перший

Розділ

«Поняття

і

підстава

адміністративної

відповідальності за порушення правил, норм і стандартів, шо стосуються
безпеки дорожнього руху»: містить 2 параграфи, в першому з них «Поняття
і підстава адміністративної відповідальності»

шляхом аналізу робіт

Д.М. Бахраха, Г.А. Бондаренко, Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, Л.В. Коваля,
О.І. Коваленка, Х.П. Ярмаки, С.Д. Подлінева та інших і зарубіжних авторів
ретроспективного

дослідження

законодавства

про

адміністративну
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відповідальність і практики його застосування робиться висновок про виникнення

стійкої

тенденції

поширення

сфери

адміністративної

відповідальності в Україні. Автор робить спробу пояснити це явище дією
ряду факторів - по-перше, необхідністю посилення державного контролю за
учасниками ринкових відносин і введенням нових обов'язків і заборон, порушення яких викликає застосування адмінісіративно-правових санкцій,
по-друге, в зв'язку з поширенням кола суб'єктів що мають адміністративноюрисдикційт повноваження, по-третє, в зв'язку з оперативністю і економічністю адміністративно-правового реагування на дії, що посягають на
відношення у сфері державного управління.
Одночасно звертається увага на змінену динамику кількості скоєних
проступків - за останні п'ять років вона зросла більш ніж удвоє і в 1996р.
перевищила 32 млн. проступків, які отримали відповідну реакцію з боку
адміністративно-юрисдикційних органів. Оскільки адміністративне переслідування порушується не за фактом здійснення проступку, а проти конкретної особи поза сферою адміністративно-юрисдикційної діяльності, залишається велика кількість проступків, так звана «летальна делікатність».
В дисертації піддається сумніву спроба законодавця деякі адміністративні
проступки вивести з кола засад адміністративної відповідальності і вважати
її підставами фінансової і економічної та інших вадів відповідальності, тим
самим позбавити правопорушника процесуальних прав і гарантій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Особа, яка
бажає здобути вчений ступінь вважає також неопра вданою позицією розробників проекту Кодексу України про адміністративні проступки, які не
вважають цей Кодекс единим нормативним актом, що визначає коло дій,
що визначаються адміністративними проступками, оскільки в ст, 444 проекту формулювання проступків, що порушують митні правила, залишено

