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Вступ 

 
Актуальність теми. Адміністративні правопорушення у сфері 

дотримання правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом є досить поширеними в адміністративно-деліктній сфері 

суспільних відносин, і пов’язано це, з одного боку, із вагомим місцем 

морського транспорту в національній мережі переміщення товарно-

матеріальних цінностей (більше 40 % сировини, продукції, транспортних 

засобів та засобів виробництва імпортується в Україну та експортується з 

України морським транспортом), з іншого – низьким рівнем відповідної 

превентивної діяльності. Так, за офіційними даними Державної інспекції 

України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі – 

Укрморрічінспекції), органу, що відповідно до законодавства здійснює 

державний нагляд (контроль) за безпекою на морському транспорті, одним 

із механізмів якого є застосування заходів адміністративної 

відповідальності за порушення перевезень пасажирів та вантажу морським 

транспортом, щорічно середня кількість притягнутих до відповідальності 

за даними видами правопорушень становить 1050 юридичних осіб та 2060 

фізичних осіб (причому ці показники знизились у зв’язку з анексією АРК 

та неможливістю органів публічної влади України виконувати в АРК свої 

функції), в результаті чого до державного бюджету за рахунок сплати 

штрафів за вчинення вищевказаних адміністративних правопорушень 

надходить близько 2,5 млн. грн.  

Попри досить великі показники застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення даних правопорушень, 

значна частина їх залишається невиявленими (латентними), мають місце 

складнощі в їх нормативному визначені та механізмі застосування заходів 

адміністративної відповідальності за їх вчинення. Так, існує потреба в 

систематизації норм, які встановлюють адміністративну відповідальність 

за порушення порядку та безпеки перевезень вантажів та пасажирів 
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морським транспортом, законодавчій деталізації складів таких 

правопорушень, підвищенні ефективності адміністративних санкцій, 

встановленні чітких критеріїв відмінності їх від кримінальних 

правопорушень. Нагальною є потреба у нормативно-правовому 

регулюванні алгоритму дій посадових осіб Укрморрічінспекції щодо 

оформлення матеріалів справ про дані правопорушення, порядку їх 

взаємодії з правоохоронними органами в місцях знаходження морських 

суден та ін. 

Водночас слід зауважити, що у науковому просторі нашої держави 

питання встановлення та застосування адміністративної відповідальності 

за порушення перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом не 

піддавалися належному науковому аналізу, що, з огляду на вищезазначене, 

зумовлює актуальність їх вирішення в межах дисертаційної роботи.  

Теоретичну основу дисертації становлять праці О. Ф. Андрійко, 

І. В. Арістової, О. В. Баклана, Ю. Ю. Басова, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, 

В. Т. Білоуса, Г. В. Галімшиної, В. М. Гаращука, С. Т. Гончарука, Т. О. 

Гуржія, С. М. Гусарова, С. Ф. Денисюка, М. М. Долгополова, В. В. 

Доненка, В. В. Єгупенко, В. О. Заросила, В. В. Коваленка, Т. О. 

Коломоєць, В. К. Колпакова, О. А. Мартиненка, Р. С. Мельника, Р. В. 

Миронюка, В. А. Мисливого, О. М. Музичука, Д. М. Лук’янця, П. С. 

Лютікова, В. В. Новикова, В. І. Осадчого, О. I. Остапенка, В. П. Пєткова, С. 

В. Пєткова, А. П. Подоляки, В. М. Поповича, Т. О. Проценка, В. Й. 

Развадовського, О. Б. Развадовського, О. П. Рябченко, Л. А. Савченко, П. 

В. Синицького, Я. М. Толочка, С. О. Шатрави, Ю. С. Шемшученка, І. М. 

Шопіної, Х. П. Ярмакі, О. Н. Ярмиша, Н. М. Ярмиш та ін. Разом із тим 

основна увага науковців була спрямована на вирішення проблем 

адміністративної відповідальності за правопорушення на автомобільному 

та залізничному транспорті, значна увага приділялась дослідженню 

контролю та нагляду у сфері безпеки морських перевезень, у рамках якого 

частково досліджувались питання встановлення адміністративної 
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відповідальності у сфері безпеки судноплавства, тоді як проблеми 

встановлення адміністративної відповідальності за порушення перевезень 

пасажирів та вантажу морським транспортом, попри свою безперечну 

значущість, дотепер залишалися поза увагою вітчизняних науковців.  

Таким чином, наукова й практична значущість зазначених питань, 

недостатня розробленість їх у науці адміністративного права, а також 

дискусійний характер багатьох проблем зумовили вибір теми даної 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Робота виконана у відповідності до Плану заходів із виконання обов’язків 

та зобов’язань України, що випливають з членства в Раді Європи, 

затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 року № 

24/2011; Транспортної стратегії України на період до 2020 року, схваленої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 

2174-р; Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 

роки, затверджених Загальними зборами НАПрН України 24 вересня 2010 

року та в межах комплексного наукового проекту «Дослідження основних 

напрямків реформування законодавства України в контексті 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0111U008532). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

розкритті правової сутності адміністративної відповідальності за 

порушення перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом, 

визначенні особливостей її застосування та виокремленні напрямів 

удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. Для 

досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 

– з’ясувати теоретико-правові засади адміністративної 

відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом в Україні; 
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– визначити діяльність із перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом як об’єкт адміністративно-правового регулювання; 

– визначити підстави адміністративної відповідальності за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом; 

– окреслити міжнародні стандарти встановлення адміністративної 

відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом та визначити механізми їх упровадження в Україні; 

– охарактеризувати види порушень правил перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом та заходи адміністративної 

відповідальності за їх вчинення; 

– з’ясувати особливості кваліфікації порушень правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом; 

– визначити особливості позасудового та судового розгляду справ 

про порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом та окреслити напрями його вдосконалення. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, пов’язані із 

застосуванням заходів адміністративного примусу за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом. 

Предметом дослідження є адміністративна відповідальність за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

сукупність методів та прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичний, історичний, логічний, системний аналіз тощо), так і 

спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правового тощо). Так, 

діалектичний метод пізнання використано з метою визначення сфери 

правового регулювання відносин щодо перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом (підрозділ 1.1). Системно-структурний підхід 

застосовувався для визначення підстав адміністративної відповідальності 
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за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом та характеристики видів порушень правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом і заходів адміністративної 

відповідальності за їх вчинення (підрозділи 1.2, 2.1), логіко-семантичний – 

для формулювання відповідних дефініційних конструкцій (розділи 1, 2). 

Порівняльно-правовий метод дав змогу виявити переваги та недоліки 

зарубіжного досвіду встановлення адміністративної відповідальності за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом та визначити механізми його впровадження в Україні 

(підрозділ 1.3). Методи моделювання, аналізу та синтезу використані під 

час розробки пропозицій з удосконалення законодавства. Специфіка 

об’єкта, що досліджувався, зумовила застосування цілої низки наукових 

підходів: фундаментального, порівняльно-ретроспективного (підрозділ 

1.2), органічної єдності теорії і практики (розділ 3), поєднання критичного 

і раціонального (підрозділ 2.2), єдності логічного та системного підходу 

(розділ 2). 

Нормативну основу роботи становить Конституція України, чинні 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють 

адміністративну відповідальність за порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, розміщені 

на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України, узагальнення 

судової практики, систематизовані в Пленумах Верховного Суду України 

та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних 

справ, аналітичні дані динаміки діяльності Укрморрічінспекції щодо 

застосування адміністративної відповідальності за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом за 2012–2016 

роки та рішення судів щодо розгляду та перегляду справ із даної категорії 

правопорушень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 
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дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним науково-

практичним дослідженням адміністративної відповідальності за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом. У результаті дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше:  

– проаналізовано стан наукового розроблення проблем 

адміністративної відповідальності за порушення правил транспортного 

перевезення пасажирів та вантажів, у результаті чого виокремлено три 

групи досліджень, спрямованих на: теоретико-правовий аналіз підстав, 

змісту та особливостей встановлення адміністративної відповідальності за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом; виокремлення проблем встановлення адміністративної 

відповідальності за правопорушення у сфері пасажирських перевезень на 

залізничному транспорті та з’ясування особливостей встановлення 

адміністративної відповідальності за порушення правил забезпечення 

безпеки польотів; визначення юридичного складу адміністративних 

проступків, пов’язаних із порушенням безпеки судноплавства, аналіз 

особливостей адміністративної відповідальності за порушення безпеки 

судноплавства та розроблення окремих пропозицій та рекомендацій щодо 

її удосконалення; 

– сформульовано авторське визначення поняття адміністративного 

правопорушення у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом, під яким слід розуміти суспільно шкідливе, протиправне, 

винне діяння, що посягає на встановлений порядок перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом, у тому числі безпеку у цій сфері, за 

вчинення якого законом передбачено адміністративну відповідальність; 

– запропоновано вдосконалення матеріально-правових засад 

встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом шляхом: 1) 
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об’єднання в межах окремих статей правопорушень, що пов’язані із 

завданням матеріальної шкоди об’єктам морського транспорту, та 

правопорушень, пов’язаних із порушеннями пасажирами правил поведінки 

на морському транспорті в процесі його експлуатації; 2) розроблення та 

затвердження Правил поведінки пасажирів на морському транспорті; 3) 

диференціації кримінальної та адміністративної відповідальності за 

порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів на 

морському транспорті, критерієм відмінності яких мають бути небезпечні 

наслідки; 4) зрівняння штрафних санкцій за порушення, що посягають на 

безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, із 

санкціями, які встановлюються за аналогічні діяння на авіаційному 

транспорті; 

удосконалено: 

– наукові концепції класифікації адміністративних правопорушень у 

сфері перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом за 

об’єктом посягання на такі види: правопорушення, що посягають на 

безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом; на 

нормальну діяльність морського транспорту та його інфраструктури; на 

забезпечення правил поведінки пасажирів морських судів; 

– наукові положення щодо нормативного визначення та закріплення 

таких понять, як «морський транспорт», «правила перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом», на підставі чого запропоновано 

законодавчо закріпити поняття «морський транспорт» у Законі України 

«Про транспорт» або новому Законі України «Про морський транспорт», у 

якому, крім іншого, необхідно виписати його різновиди, здійснити 

відмежування морського транспорту та його інфраструктури, визначити їх 

правовий статус та порядок використання та розробити і затвердити 

Правила перевезення пасажирів і вантажів морським транспортом; 

– наукові положення щодо оптимізації процесуально-правових засад 

встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил 
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перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, зокрема, 

шляхом: визначення в КУпАП переліку посадових осіб, які мають право 

складати протоколи про дані адміністративні правопорушення; 

розроблення та прийняття Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення, що посягають на безпеку перевезень 

пасажирів та вантажу морським транспортом; підвищення рівня 

відповідальності за невиконання законних вимог посадових осіб органів 

морського і річкового транспорту щодо усунення порушень законодавства 

з безпеки судноплавства; розширення юрисдикції Укрморрічінспекції 

щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що посягають 

на безпеку перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом; 

дістали подальшого розвитку:  

– тези щодо необхідності адаптації вітчизняного адміністративно-

деліктного законодавства до європейських та світових вимог, зокрема, 

стосовно необхідності зосередження особливої уваги на досвіді тих країн, 

де новітні кодифікаційні процеси вже завершилися, кодифіковані 

адміністративно-деліктні акти оновлені і пройшли певну апробацію; 

– наукові підходи щодо розуміння сутності адміністративно-

правового регулювання відносин, що виникають у процесі перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом, що полягає у: публічному 

адмініструванні в галузі морського транспорту; вирішенні публічно-

правових спорів, пов’язаних з оскарженням рішень, дій та бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень у галузі морського транспорту; 

застосуванні заходів адміністративної відповідальності за порушення 

правил транспортного перевезення пасажирів та вантажів; 

– пропозиції щодо необхідності диференціації юридичної 

відповідальності за порушення правил безпеки перевезення пасажирів та 

вантажу водним, повітряним та залізничним транспортом. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та 

можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для покращення механізмів 

встановлення та застосування адміністративної відповідальності за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом, а також можуть бути основою для подальших наукових 

досліджень із відповідної проблематики (акт впровадження 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 

20.12.2016); 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення КУпАП, Кодексу 

торгівельного мореплавства України, Закону України «Про транспорт»; 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності 

органів публічної адміністрації з надання послуг щодо перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом та органів адміністративно-

деліктної юрисдикції – щодо притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом (акт впровадження ТОВ «Морського 

спеціалізованого порту Ніка-Тера» від 10.01.2017); 

– навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна 

відповідальність», під час підготовки підрозділів підручників і навчальних 

посібників із відповідних навчальних дисциплін, а також статей і наукових 

повідомлень (акт впровадження Запорізького національного університету 

від 21.12.2016). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 5 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Актуальні проблеми охорони громадського 

порядку та забезпечення громадської безпеки в сучасних умовах» (м. 

Дніпро, 2015 р.); «Держава і право: проблеми становлення і стратегія 
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розвитку» (м. Ужгород, 2015 р.); «Актуальні питання забезпечення 

публічної безпеки та правопорядку в сучасних умовах» (м. Дніпро, 2016 

р.); «Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної 

людини» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Право і держава: проблеми розвитку та 

взаємодії у ХХІ ст.» (м. Запоріжжя, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 6 

наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних дисциплін, у тому числі 1 стаття – у зарубіжному науковому 

виданні, а також у 5 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 198 сторінок, у т. 

ч. основного тексту – 170 сторінок. Список використаних джерел налічує 

202 найменування. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

ПАСАЖИРІВ ТА ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ В 

УКРАЇНІ. 

 

1.1. Перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом 

як об’єкт адміністративно-правового регулювання. 

 
Морський транспорт є важливою складовою народногосподарського 

комплексу. Його діяльність регулюється системою норм, що включають як 

адміністративно-правові, так й норми права іншої галузевої належності 

(цивільно-правові, земельні, трудові, фінансові). Адміністративно-правове 

регулювання діяльності морського транспорту здійснюється нормами 

Закону «Про транспорт», ВК, КТМ, іншими нормативними актами, які 

регулюють окремі питання діяльності морського транспорту, підзаконних 

актів. Враховуючи, що довжина морського узбережжя України сягає 1900 

км, наявність виходу до морів, а також виходу судноплавних річок до 

морського узбережжя, Україна заявила про свої наміри стосовно 

інтегрування у міжнародне співтовариство щодо водного транспорту. Так, 

Україна підтримала Конвенцію ООН з морського права 1982 р., 

приєдналась до Конвенції з охорони людського життя на морі 1974 р. 

(SOLAS-74), Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню 

суден на морі 1972 р. (МППСС-72), Міжнародної конвенції про пошук і 

рятування на морі 1979 р. (SAR) тощо.  

Основним органом, що здійснює адміністрування морським і 

річковим транспортом, є Державна інспекція з безпеки на морському та 

річковому транспорті (Укрморрічінспекція). Укрморрічінспекція діє на 

підставі Положення, затвердженого Указом Президента України від 17 

липня 2014 р. № 300 і основним її завданням є реалізація державної 
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політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті [1]. В той 

же час, відповідно до законодавства даний орган здійснює державний 

нагляд (контролю) за безпекою на морському транспорті, одним із 

механізмів якого є встановлення адміністративної відповідальності за 

порушення перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом. Так, 

за офіційними даними Укрморрічінспекції у 2012 році до адміністративної 

відповідальності порушення перевезень пасажирів та вантажу морським 

транспортом було притягнуто 986 юридичних осіб та 2039 фізичних осіб; у 

2013 році цей показник склав 1020 юридичних осіб та 2087 фізичних осіб; 

у 2014 році показники знизились до 675 юридичних осіб та 1239 фізичних 

осіб з причини анексії Криму та не можливості органів публічної влади 

України виконувати в АРК Крим свої функції. Щорічно до державного 

бюджету за рахунок сплати штрафів за вчинення вищевказаних 

адміністративних правопорушень надходить близько 2 млн. 345 тис. грн. 

[2]. 

Попри досить вагомі показники застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення даних правопорушень, 

значна частина їх залишається невиявленими (латентними), існують 

складності в їх нормативному визначені та механізмі застосування заходів 

адміністративної відповідальності за їх вчинення. Так, існує потреба в 

систематизації норм, які встановлюють адміністративну відповідальність 

за порушення порядку та безпеки перевезень вантажів та пасажирів 

морським транспортом, законодавчої деталізації складів таких 

правопорушень, ефективності адміністративних санкцій, встановлення 

чітких критеріїв відмінності їх від кримінальних правопорушень; існує 

проблеми процесуального характеру, зокрема, є необхідність в 

нормативно-правовому регулюванні алгоритму дій посадових осіб 

Укрморрічінспекції щодо оформлення матеріалів справ про дані 

правопорушення, порядку їх взаємодії з правоохоронними органами в 

місцях знаходження морських суден та ін. 
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В той же час, слід зауважити, що на теренах нашої держави в її 

науковому просторі питання встановлення адміністративної 

відповідальності за порушення перевезень пасажирів та вантажу морським 

транспортом не мали свого належного наукового аналізу, що, з 

урахуванням вищезазначеного зумовлює актуальність їх вирішення в 

межах проведення монографічного дослідження.  

Проблематика доцільності та ефективності встановлення 

адміністративної відповідальності за ті чи інші групи правопорушень, як 

правило згрупованих в межах об’єкту посягання була предметом 

дослідження ряду науковців, серед яких можна виділити: О.Ф. Андрійко, 

І.В. Арістову, О.В. Баклана, Ю.Ю. Басова, Д. М. Бахраха, К.І. Бєлякова, Ю. 

П. Битяка, В.Т. Білоуса, Г.В. Галімшину, В. М. Гаращука, С.Т. Гончарука, 

Т. О. Гуржія, С.М. Гусарова, С.Ф. Денисюка, М. М. Долгополова, В. В. 

Єгупенко, В.О. Заросила, В.В. Коваленка, В.К. Колпакова, О.А. 

Мартиненка, Р.В. Миронюка, О.М. Музичука, А.А. Музики, В. В. 

Новикова, В.І. Осадчого, О. I. Остапенка, В. П. Пєткова, С.В. Пєткова, А.П. 

Подоляки, В.М. Поповича, Т.О. Проценка, В.Й. Развадовського, О.Б. 

Развадовського, О. П. Рябченко, І.М. Шопіної, Х.П. Ярмакі, О.Н. Ярмиша, 

Н.М. Ярмиш та ін. 

Разом з тим, дотепер основна увага науковців була спрямована на 

вирішення проблем адміністративної відповідальності за правопорушення 

на автомобільному та залізничному транспорті, значна увага приділялась 

дослідженню контролю та нагляду у сфері безпеки морських перевезень, у 

рамках якого частково досліджувались питання встановлення 

адміністративної відповідальності у сфері безпеки судноплавства, у той 

час як проблеми встановлення адміністративної відповідальності за 

порушення перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом, 

попри свою безперечну значущість, і дотепер залишалися поза увагою 

вітчизняних науковців.  
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Серед наукового доробку, присвяченого дослідженню  

адміністративної відповідальності за правопорушення на транспорті, у 

тому числі в тій чи іншій мірі водному (морському) слід виокремити деякі 

наукові роботи. «Адміністративна відповідальність за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом в Україні» 

(автор  - Циба Є.В., 2013 р.) [3;4] в межах якої проаналізовано підстави й 

зміст адміністративної відповідальності за такі порушення; розкрито 

суб’єктивні та об’єктивні ознаки адміністративних деліктів у цій сфері; 

виділено особливості провадження у справах про адміністративні 

проступки щодо порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом; сформульовано ключові проблеми та 

розроблено окремі пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-

деліктного законодавства в цій сфері. «Адміністративно-правові засади 

нагляду та контролю за безпекою судноплавства в Україні» (автор – 

Калініченко А.П., 2011 р.), в межах якої визначено юридичний склад 

адміністративних проступків, пов’язаних із порушенням безпеки 

судноплавства; проаналізовано особливості адміністративної 

відповідальності за порушення безпеки судноплавства та розроблено 

окремі пропозиції та рекомендації щодо її удосконалення [5]. 

Адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері 

пасажирських перевезень на залізничному транспорті» (автор - Чорномаз 

О.Б., 2007 р.) [6], в межах якої виокремлено проблеми встановлення 

адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері 

пасажирських перевезень на залізничному транспорті. «Адміністративно-

правові засади забезпечення безпеки польотів на авіаційному транспорті» 

(автор - Козачок І.Я., 2015 р.) [7], в межах якої досліджено особливості 

встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил 

забезпечення безпеки польотів; здійснено їх правовий аналіз; виокремлено 

пропозиції щодо удосконалення процедури застосування заходів 

адміністративної відповідальності за їх вчинення. 
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Окремо слід відмітити роботу «Приватноправовий механізм охорони 

морського середовища від забруднення із суден» (Короткий Т.Р., 2006) [8], 

в якій досліджено приватноправовий механізм охорони морського 

середовища від забруднення із суден шляхом встановлення цивільної 

відповідальності за шкоду від забруднення, що сталися в результаті 

порушення правил експлуатації морських суден. В межах цивільно-

правової науки, в дисертації Клепікової О.В. досліджено систему 

нормативно-правових актів України з питань морських вантажних 

перевезень, правову природу договору морського перевезення вантажу, 

обґрунтовано висновки щодо вдосконалення законодавства України про 

морські вантажні перевезення шляхом внесення змін та доповнень до 

Кодексу торговельного мореплавства України та прийняття Правил 

перевезення вантажів морським транспортом [9]  

В той же час слід вказати на недостатню увагу з боку кримінально-

правової науки питанням кримінальної відповідальності за порушення 

перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом, знову ж таки на 

монографічному рівні дослідження питання кримінальної відповідальності 

за порушення безпеки перевезення пасажирів та вантажу автомобільним та 

залізничним транспортом.  

Таким чином слід зауважити, що на теренах нашої держави в її 

науковому просторі питання адміністративно-правового регулювання 

перевезення пасажирів та вантажів різними морським транспортом не мали 

свого належного наукового аналізу, що, з урахуванням вищезазначеного 

зумовлює актуальність їх вирішення в межах окремої наукової роботи. 

Отже, наукова й практична значимість зазначених питань 

адміністративної відповідальності за порушення перевезень пасажирів та 

вантажу морським транспортом, недостатня розробленість їх у науці 

адміністративного права, а також дискусійний характер багатьох проблем 

вказують на необхідність здійснення окремого монографічного 

дослідження, мета якого має  полягати в тому, щоб на підставі аналізу 
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наявних наукових, публіцистичних, нормативних джерел, 

правозастосовної практики, визначити особливості встановлення та 

застосування адміністративної відповідальності за порушення перевезень 

пасажирів та вантажу морським транспортом, окреслити проблеми та 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в 

досліджуваній сфері та практики його застосування. 

Як було зазначено вище, правові відносини щодо перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом не мають свого чіткого 

інституційного регулювання, вони регулюються нормами Закону «Про 

транспорт», Водного Кодексу України, Кодексу торгівельного 

мореплавства України, Господарського кодексу України та інших як 

законодавчих так і підзаконних нормативних актів. Розпорошеність 

правових норм, які регулюють питання перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом пояснюється міжгалузевою природою інституту 

морського права, в межах якого слід виокремлювати відносини різної 

галузевою належності, як публічно-правові так і приватно правові, зокрема 

і відносини , що пов’язані з публічним адмініструванням перевезення 

пасажирів та вантажів даним видом транспорту та встановлення 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень в даній 

сфері. 

Багатогранність цих відносин зумовлює необхідність їх належного 

правового регулювання, що є вкрай необхідним для стабільного 

функціонування та розвитку сфери морських перевезень, потенціал якої в 

Україні є значним та використовується не вповні мірі, враховуючи, що 

довжина морського узбережжя України сягає 1900 км, наявність виходу до 

морів, а також виходу судноплавних річок до морського узбережжя, і 

виходячи з того, що Україна заявила про свої наміри стосовно 

інтегрування у міжнародне співтовариство щодо водного (морського) 

транспорту.  
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Таким чином, досить актуальним дослідницьким завданням є 

виокремлення сфери та меж адміністративно-правового регулювання 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, що дасть 

поштовх для дослідження та розвитку системи адміністративно-правових 

відносин в цій сфері, зокрема і відносин встановлення адміністративної 

відповідальності за правопорушення у сфері перевезень пасажирів та 

вантажів засобами морського транспорту.  

Нижче, на виконання завдань дослідження, доцільним є 

обґрунтування сфери перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом як об’єкту адміністративно-правового регулювання. Для 

досягнення даної мети в роботі слід виконати наступні завдання: з’ясувати 

публічно-правову природу сфери перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом, виокремити ознаки та навести поняття перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом як об’єкту адміністративно-

правового регулювання. 

Для того щоб з’ясувати адміністративно-правову складову сфери 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом необхідно 

визначити стан нормативного регулювання таких понять як «транспорт», 

«морський транспорт», «перевезення пасажирів морським транспортом», 

«перевезення вантажів морським транспортом», «адміністративно-правове 

регулювання». 

Правове регулювання транспорту в Україні здійснюється на рівні 

Закону України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 року № 232/94-ВР 

[10] в статті 1 якого визначено, що транспорт є однією з найважливіших 

галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби 

населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Цим же законом 

визначено види транспорту в Україні, які входять до єдиної транспортної 

системи Україні, однак класифікація видів транспорту з урахуванням 

потребує узгодження, адже морський транспорт як і всі інші види 

транспорту віднесено до транспорту загального користування (тобто 
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спрямовані на надання послуг по перевезенню пасажирів), і тільки 

залізничний транспорт виокремлено як такий, що відноситься до 

промислового транспорту. Тому на нашу думку в законі має бути 

здійснено поділ транспорту на пасажирський та вантажний. 

Чітке визначення морського транспорту на законодавчому рівні 

відсутнє. Так вищевказаний законом не визначає поняття морського 

транспорту, а помилково, на нашу думку, в статті 24 перераховує його 

склад, до якого відносить крім морських судів підприємства морського 

транспорту. Спеціального закону який би визначав поняття, різновиди 

морського транспорту та правовідносини щодо його використання не має.  

Водний кодекс України (далі – ВКУ) від 6 червня 1995 року № 

213/95-ВР, який регулює правові відносини, що виникають з приводу 

раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, 

відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та 

вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, 

поліпшення стану водних об'єктів, а також охорони прав підприємств, 

установ, організацій і громадян на водокористування., теж не дає 

визначення водного (морського) транспорту [11]. 

Кодекс торгівельного мореплавства України (далі – КТМУ) від 23 

травня 1995 року № 176/95-ВР [12], який регулює відносини, що 

виникають з торговельного мореплавства,  тобто діяльності, пов'язаної з 

використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та 

пошти, рибних та інших морських промислів, розвідки та видобування 

корисних копалин, виконання буксирних, криголамних і рятувальних 

операцій, прокладання кабелю, також для інших господарських, наукових і 

культурних цілей, не конкретизує поняття «морський транспорт», а 

закріплює поняття торгівельного судна як самохідну чи несамохідну 

плавучу споруду, що використовується для перевезення вищезазначених 

об’єктів. 
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Натомість, існують законодавчі акти, які визначають правовий статус 

інших видів транспорту – Закон «Про автомобільний транспорт», Закон 

«Про залізничний транспорт», Повітряний кодекс. Так, Закон України 

«Про залізничний транспорт» 4 липня 1996 року № 273/96-ВР [13] 

визначає залізничний транспорт  -  як транспортні засоби (залізничний 

рухомий склад, вагони  всіх видів, локомотиви, моторейковий транспорт) і 

контейнери а також виробничо-технологічний комплекс підприємств 

залізничного транспорту, призначений для забезпечення потреб 

суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у 

внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших 

транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми 

власності та видів діяльності. Закон України «Про автомобільний 

транспорт» від 5 квітня 2001 року № 2344-III [14] визначає автомобільний 

транспортний засіб як колісний транспортний засіб (автобус,   вантажний   

та  легковий  автомобіль,  причіп,  напівпричіп),  який використовується 

для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних  робочих  

функцій. Повітряний кодекс України, який встановлює правові основи 

діяльності в галузі авіації, теж не визначає поняття «авіаційного 

транспорту», однак наводить визначення «об'єктів авіаційної діяльності», 

до яких відносить повітряні судна, їх компоненти та обладнання, авіаційна 

наземна техніка та аеродромне обладнання, інженерно-технічні споруди, 

рухоме та нерухоме майно, що використовуються для забезпечення 

авіаційної діяльності [15]. 

Як зазначають автори коментарю до КТМУ, поняття «транспорт» є 

ширшим за поняття «транспортний засіб», відповідно, поняття «морський 

транспорт» є ширшим за поняття «морське судно», і пропонують під 

морським транспортом розуміти сукупність механічних засобів, за 

допомогою яких здійснюються перевезення, а також увесь виробничо-

технологічний комплекс, за допомогою якого надаються послуги з 

перевезення та інші транспортні послуги споживачам у сфері 
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торговельного мореплавства, а під морським судном - різновид 

транспортного засобу, тобто пристрій, що призначений для перевезення 

людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального 

обладнання чи механізмів [16].  

Підтримуючи їх, все ж вважаємо необхідно законодавчо закріпити 

поняття «морський транспорт» в Законі «Про транспорт», або новому 

Законі «Про морський транспорт», в якому крім іншого необхідно 

виписати його різновиди, правовий статус та порядок використання. В тім 

цілком логічним є те, що в законі мають бути відмежовані види морського 

транспорту та інфраструктури морського транспорту. Так, до морського 

транспорту має бути віднесено морські транспортні судна, які здійснюють 

перевезення пасажирів та вантажів, всіх форм власності. До 

інфраструктури морського транспорту має бути віднесено: 1) підприємства 

морського транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, 

багажу, пошти; 2) судноремонтні заводи; підприємства зв'язку, 

промислові, торговельні, будівельні і постачальницькі підприємства; 3) 

навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури, науково-

дослідні, проектно-конструкторські організації та інші підприємства, 

установи  та організації незалежно від форм власності, що забезпечують 

роботу морського транспорту; 4) морські сполучення; 5) землі морського 

транспорту, що  надані  в користування під морські порти з набережними, 

майданчиками, причалами, вокзалами, будівлями, спорудами, 

устаткуванням, об'єктами загально портового і комплексного 

обслуговування флоту, та ін. 

Правовою основою для визначення таких понять, як «перевезення 

пасажирів морським транспортом» та «перевезення вантажів морським 

транспортом» є розділ 5 КТМУ, ЦК та ГК, тобто законодавство, яке 

регулює приватно-правові відносини, що пояснюється тим, що 

перевезення засобом морського транспорту є по своїй сутті господарською 

діяльністю. Так, в статті 128 КТМУ «Організація морських перевезень 
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вантажів» та статті 184. «Поняття договору морського перевезення 

пасажира» , визначено, що умови морського перевезення пасажирів  та 

вантажів визначаються договором. За договором морського перевезення 

вантажу перевізник або фрахтівник зобов'язується перевезти доручений 

йому відправником вантаж з порту відправлення в порт призначення і 

видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а 

відправник або фрахтувальник зобов'язується сплатити за перевезення 

встановлену плату (фрахт). Відповідно за договором морського 

перевезення пасажира перевізник зобов'язується перевезти пасажира і його 

каютний багаж у пункт призначення, а в разі здачі пасажиром багажу - 

також доставити багажу в пункт призначення і видати його уповноваженій 

на отримання багажу особі; пасажир повинен сплатити встановлену плату 

за проїзд, а при здачі багажу - і плату за провезення багажу. 

Умови заключення, виконання та розірвання договору перевезення 

пасажира та багажу визначені в статтях 909, 910 Цивільного кодексу 

України (далі – ЦК), за якими: за договором перевезення вантажу одна 

сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою 

стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його 

особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник 

зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату; за 

договором перевезення пасажира одна сторона (перевізник) зобов'язується 

перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а в разі 

здавання багажу - також доставити багаж до пункту призначення та видати 

його особі, яка має право на одержання багажу, а пасажир зобов'язується 

сплатити встановлену плату за проїзд, а у разі здавання багажу - також за 

його провезення, що підтверджується видачою відповідно квитка та 

багажної квитанції, форми яких встановлюються відповідно до 

транспортних кодексів (статутів) [17]. 

Окрім цього порядок перевезення вантажів регулюється статтею 306 

ГК як вид господарської діяльності, що пов'язана з переміщенням 
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продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного 

споживання залізницями, автомобільними дорогами, водними та 

повітряними шляхами, а також транспортування продукції 

трубопроводами [18]. Суб'єктами відносин є особи приватного права - 

перевізники, вантажовідправники та вантажоодержувачі. Морський 

транспорт як і інші види транспорту тут виступають засобами 

господарської діяльності. Слід зауважити, що попри те, що перевезення 

пасажирів є теж видом господарської діяльності, воно в ГК не 

урегульовано, в той же час вони належно урегульовані в ЦК як 

нормавтино-правовому акті, в якому містяться загальні норми стосовно 

урегулювання приватно-правових відносин з приводу перевезення 

пасажирів та вантажів різними видами транспорту, так і КТМУ як 

нормативно-правовому акті, в якому містяться спеціальні норми, що 

регулюють дану групу приватно-правових відносин.  

Не вдаючись до аналізу вищезазначених нормативних актів, що не є 

предметом нашого дослідження, зробимо висновок про приватно-правову 

сутність відносин, які виникають з приводу заключення, виконання та 

розірвання договору на надання транспортних послуг перевезення 

пасажирів та вантажів засобом морського транспорту. 

Попри те, що закон чітко не визначає сфери правового регулювання 

діяльності морського транспорту в Україні, його аналіз дає можливість їх 

виокремлення: 1) до сфери цивільно-правового регулювання (у тому числі 

господарсько-правового) віднесено: заключення та виконання договорів на 

перевезення пасажирів та вантажів з фізичними, юридичними особами та 

державою в особі суб’єктів публічної адміністрації, в тому числі договорів 

страхування; заключення правочинів щодо обслуговування морського 

транспорту та його інфраструктури; здійснення цивільно-правових угод, 

пов’язаних з використанням та розпорядженням об’єктами морського 

транспорту та окремими об’єктами інфраструктури (за виключенням 

земель морського транспорту); здійснення іншої господарської діяльності 
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направленої на підвищення комфортності та безпеки морського транспорту 

та розвиток його інфраструктури [19, с.16-19; 20, с.39-44]; 2) до сфери 

трудового права віднесено – заключення та виконання трудових угод з 

працівниками морської транспортної сфери, їх соціальний захист та 

застосування дисциплінарної відповідальності до осіб, які знаходяться в 

трудових відносинах з роботодавцями в особі держави або приватних 

структур, що регулюється Кодексом  законів про працю України [21, с.88-

92]; 3) до сфери земельного права віднесено – використання земель  

річкового  транспорту в межах яких розташовані порти, спеціалізовані  

причали, пристані і затони з усіма технічними спорудами та 

устаткуванням,  що  обслуговують  річковий транспорт, пасажирські 

вокзали, павільйони і причали, судноплавні канали, судноплавні, 

енергетичні та гідротехнічні споруди, службово-технічні будівлі, 

берегоукріплювальні споруди і насадження, спеціальні насадження для 

вирощування деревини,  в тому числі ділової,  вузли зв'язку, радіоцентри і 

радіостанції, будівлі, берегові навігаційні  знаки  та  інші  споруди  для 

обслуговування водних шляхів, судноремонтні заводи, ремонтно-

експлуатаційні бази, майстерні, судноверфі, відстойно-ремонтні пункти, 

склади,  матеріально-технічні бази, інженерні мережі, службові та 

культурно-побутові приміщення, інші об'єкти, що забезпечують роботу 

річкового транспорту і регулюється Земельним  кодексом України [22, 

с.289]; 4) до сфери кримінального права віднесено – встановлення 

кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення пов’язані з 

порушеннями правил безпеки перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом, зокрема - ненадання допомоги судну та особам, що 

зазнали лиха (стаття 284 КК), неповідомлення капітаном назви свого судна 

при зіткненні суден (стаття 285 КК), незаконне заволодіння транспортним 

засобом (стаття 289 КК) [23]та ін. [24] 

В той же час найбільшою сферою регулювання відносин, що 

виникають в процесі функціонування морського транспорту взагалі, і 
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перевезення ним пасажирів та вантажів, зокрема, є сфера адміністративно-

правового регулювання.  

В теорії адміністративного права під адміністративно-правовим 

регулюванням окремої галузі та сфери слід вважати систему засобів, 

способів та механізмів урегульованих нормами адміністративного права, за 

допомогою яких здійснюється належний правовий вплив на розвиток в їх 

межах публічно-правових відносин [25, с.342; 26].  

Аналіз закону «Про транспорт» та інших НПА, які регулюють 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом дає можливість 

виокремити такі групи публічно-правових відносин в цій сфері, які є 

предметом адміністративно-правового регулювання та потребують 

подальшої наукової розробки в межах адміністративно-правової науки, це 

відносини: 

1) публічного адміністрування в галузі морського транспорту, у  

тому числі надання так званих публічних транспортних послуг; 

2) що виникають з приводу вирішення публічно-правових спорів, 

пов’язаних з оскарженням рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень у галузі морського транспорту; 

3) що виникають з приводу застосування заходів адміністративної 

відповідальності за порушення правил транспортного перевезення 

пасажирів та вантажів. 

Стосовно першої групи – відносин «публічного адміністрування», то 

цей термін все більше входить в правовий обіг сучасної адміністративно-

правової науки, і є по-сутті категорією яка замінила поняття «державне 

(публічне) управління», який асоціюється з надмірним впливом 

адміністративного примусу в сфері адміністративно-правового 

регулювання правових відносин, та на думку сучасних вчених є 

пережитком тоталітарної адміністративно-командної системи побудови 

органів державної влади [27, с.18]. Під терміном публічне адміністрування 

на сьогодні розуміють діяльності суб'єктів публічної адміністрації щодо 
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реалізації владних повноважень у порядку та спосіб визначені законом та  

щодо виконання адміністративних зобов'язань по наданню 

адміністративних послуг фізичним та юридичним особам [28, с.13]. Як 

вірно зазначає Колпаков В.К. адміністративно-правова наука, відповідно 

до потреб практики функціонування розгалуженої системи публічної 

адміністрації, створила класифікаційні групи цих форм на підставі двох 

критеріїв: 1) Перший критерій – наслідки (правовий ефект) застосування 

тієї чи іншої форми. За цим критерієм форми публічного адміністрування 

поділяють на: а) правові форми і б) не правові форми. До правових 

належать форми, використання яких спричиняє виникнення юридичних 

наслідків. Це, наприклад, прийняття нормативних і індивідуальних актів 

перебування правових норм, укладання адміністративних договорів, 

здійснення реєстраційних та інших юридично значущих дій. До 

неправових належать форми, які безпосередньо юридичного значення не 

мають. Це, наприклад, проведення ревiзiї, нарада, консультація тощо; 2) 

Другий критерій -спосіб реалізації методів публічного адміністрування. За 

цим критерієм форми публічного адміністрування поділяють на: 1) 

прийняття нормативних актів, або встановлення норм права, або 

адміністративна правотворчість; 2) прийняття ненормативних актів, 

застосування норм права, прийняття індивідуальних актів, прийняття актів 

застосування норм права, адміністративне розпорядництво; 3) укладання 

адміністративних договорів; 4) вчинення реєстраційних та інших 

юридично значущих дій; 5) здійснення організаційних дій; 6) виконання 

матерiально-технiчних операцій [29, с.45]. 

До відносин, що виникають з приводу публічного адміністрування в 

галузі морського транспорту слід віднести відносини щодо: своєчасного, 

повного та якісного задоволення потреб суспільства в морських 

перевезеннях; захисту прав громадян під час їх транспортного 

обслуговування; створення умов для безпечного функціонування 

транспорту; забезпечення відповідно до законодавства державного нагляду 
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(контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті; 

забезпечення рівних конкурентних умов здійснення господарської 

діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів та вантажів морським 

транспортом та розвитку національної морської транспортної системи; 

забезпечення  захисту економічних інтересів України та законних інтересів 

підприємств і організацій транспорту та споживачів  транспортних послуг; 

координації роботи перевізників, органів публічної адміністрації, 

пасажирів та власників вантажу; ліцензування господарської діяльності 

щодо перевезення пасажирів та вантажів різного рівня складності 

морським транспортом; забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища від шкідливого впливу морського транспорту; надання так 

званих публічних транспортних послуг, пов’язаних з отриманням дозволів 

на різні види діяльності, пов’язані з перевезенням пасажирів та вантажів 

морським транспортом; створення умов для інвестиційної діяльності в 

дану галузь; проведення узгодженого, економічно обґрунтованого 

ціноутворення послуг в даній галузі; визначення та надання дотацій на 

пасажирські перевезення [30, с.23]. 

Основним органом, що здійснює адміністрування морським і 

річковим транспортом, є Укрморрічінспекція, яка діє на підставі 

Положення, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 

р. № 447/2011. 

Основними завданнями Укрморрічінспекції є:  

- реалізація державної політики у сфері безпеки на морському та 

річковому транспорті; 

- здійснення відповідно до законодавства державного нагляду 

(контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті; 

- внесення пропозицій щодо формування державної політики з 

безпеки на морському та річковому транспорті; 

- надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового 

транспорту. 
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Укрморрічінспекція реалізує свої повноваження безпосередньо та 

через свої міжрегіональні територіальні органи. 

До другої групи правових відносин, яка є предметом 

адміністративно-правового регулювання у сфері перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом є відносини конфліктного характеру, і 

виникають вони з приводу вирішення публічно-правових спорів, 

пов’язаних з оскарженням рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень у галузі морського транспорту. Такі спори вирішуються в 

системі адміністративного судочинства у порядку визначеному Кодексом 

адміністративного судочинства України [31]. 

До третьої групи правових відносин, яка є предметом 

адміністративно-правового регулювання у сфері перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом є теж відносини конфліктного характеру, 

але ті, які виникають вони з приводу застосування заходів 

адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом, дослідження яких буде 

здійснено нижче. 

Таким чином відносини, які виникають із приводу публічного 

адміністрування в галузі морського транспорту, у тому числі надання так 

званих публічних транспортних послуг, вирішення публічно-правових 

спорів, пов’язаних з оскарженням рішень, дій та бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень у галузі морського транспорту, а також щодо 

застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення 

правил транспортного перевезення пасажирів та вантажів, є 

превалюючими та відносяться до сфери правового регулювання публічної 

галузі національного права – адміністративного права, норми якого в даній 

сфері потребують належного удосконалення [32, с. 164]. 
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1.2. Підстави адміністративної відповідальності за порушення 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом. 

 

Адміністративні правопорушення у сфері дотримання правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом є досить 

поширеними в адміністративно-деліктній сфері суспільних відносин, і 

пов’язано це, з однієї сторони – з суттєвим місцем морського транспорту в 

національній мережі переміщення товарно-матеріальних цінностей (більше 

40% сировини, продукції, транспортних засобів та засобів виробництва 

імпортується в Україну та експортується з України морським 

транспортом), з іншої – низьким рівнем превентивної діяльності, 

пов’язаної з попередженням правопорушень, що вчиняються у сфері 

перевезення пасажирів та вантажів даним видом транспорту. Так, за 

офіційними даними Укрморрічінспекції, органу, який відповідно до 

законодавства здійснює державний нагляд (контролю) за безпекою на 

морському транспорті, одним із механізмів якого є застосування заходів 

адміністративної відповідальності за порушення перевезень пасажирів та 

вантажу морським транспортом у 2014 році до адміністративної 

відповідальності за порушення перевезень пасажирів та вантажу морським 

транспортом було притягнуто 1020 юридичних осіб та 2087 фізичних осіб; 

у 2015 році показники знизились до 675 юридичних осіб та 1239 фізичних 

осіб з причини анексії Криму та не можливості органів публічної влади 

України виконувати в АРК Крим свої функції. Щорічно до державного 

бюджету за рахунок сплати штрафів за вчинення вищевказаних 

адміністративних правопорушень надходить близько 2 млн. 345 тис. грн. 

[33]. Тільки у 2015 році інспекторами з безпеки на морському транспорті 

складено 543 протоколи про адміністративні правопорушення на 

морському та річковому транспорті, видано 142 приписи та 

уповноваженими особами винесено 433 постанови про притягнення до 

адміністративної відповідальності [34]. 
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Попри досить вагомі показники застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення даних правопорушень, 

значна частина їх залишається невиявленими (латентними), що зумовлено, 

у тому числі, складностями в їх нормативному визначені та механізмі 

застосування заходів адміністративної відповідальності за їх вчинення. 

Окрім того, що існує потреба систематизації правопорушень у цій сфері та 

законодавчої деталізації складів таких правопорушень та ефективності 

адміністративних санкцій, проблемними є питання визначення підстав 

адміністративної відповідальності за правопорушень що посягають на 

порядок та безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом. 

Заходи адміністративної відповідальності можуть бути застосовані 

до особи лише при наявності визначених законодавством підстав. Саме 

визначення та належне обґрунтування цих підстав дозволяє притягнути 

особу до адміністративної відповідальності та накласти на неї відповідне 

адміністративне стягнення. Правильне визначення підстав 

адміністративної відповідальності є однією з основних гарантій законності 

в процесі розгляду та вирішення справ про адміністративні 

правопорушення. У зв’язку з цим визначення та характеристика підстав 

адміністративної відповідальності за правопорушень, що посягають на 

порядок та безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом набуває особливого значення. Підстави адміністративної 

відповідальності розглядалися такими вченими, як  Г.А. Аванесов, О.М. 

Бандурка, Д.М. Бахрах, О.П. Беца, К.Л. Бугайчук, І.П. Голосніченко, Є.В. 

Додін, М.М. Дорогих, О.П. Клюшніченко, А.Т. Комзюк, Я.Ю. Кондратьєв, 

В.М. Кудрявцев, Д.М. Лук’янець, Г.М. Міньковський, Л.Л. Попов, О.І. 

Остапенко та іншими. Проте питання визначення підстав адміністративної 

відповідальності за правопорушень, що посягають на порядок та безпеку 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом не знайшли 

свого відображення в їх працях. 
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Перш ніж визначати підстави адміністративної відповідальності за 

правопорушень, що посягають на порядок та безпеку перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом необхідно визначити зміст 

підстав адміністративної відповідальності в загальному вигляді. З цього 

приводу Д. Лук’янець зазначає, що якщо розглядати адміністративну 

відповідальність як специфічні правовідносини, не можна обійти увагою 

підстави виникнення цих правовідносин, але насамперед слід уяснити, що 

розуміється під поняттям «підстава адміністративної відповідальності» 

[35, с. 52]. З погляду етимології, термін підстава означає причину, 

достатній привід, який виправдовує що-небудь. У юридичному розумінні 

цей термін означає правовий наслідок вчинення проступку, покладання на 

особу обов’язку відповідати за порушення правової заборони перед 

державою і понести всі передбачені за це законом санкції [36, с. 81]. 

В теорії адміністративного права доволі довгою та проблематичною 

була та залишається наукова дискусія щодо визначення підстав 

адміністративної відповідальності. Одна частина фахівців під підставами 

правової відповідальності розуміє наявність у діях особи складу 

правопорушення, інша частина підставами вважають об’єктивно 

протиправне діяння, вчинення адміністративного проступку - суспільно 

небезпечної, протиправної, винної дії або бездіяльності, що порушує 

адміністративний закон. Загальновизнаною є думка тих вчених-

адміністративістів, які підставами адміністративної відповідальності 

визнають, як правило, адміністративне правопорушення (проступок) і, як 

виняток, підставами можуть слугувати інші протиправні діяння, 

наприклад, діяння, що містить ознаки складу злочину, який не становить 

великої суспільної небезпеки. 

Таким чином, наукова й практична значимість зазначених питань, 

недостатня розробленість їх у науці адміністративного права, а також 

дискусійний характер багатьох проблем обумовлює необхідність 

з’ясування теоретичних положень та законодавчого закріплення підстав 
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адміністративної відповідальності в цілому та визначення їх з огляду на 

правопорушення у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом. Для досягнення даної мети в межах даного підрозділу роботи 

слід виконати наступні завдання: з’ясувати теоретичні положення щодо 

поняття та змісту підстав адміністративної відповідальності; розкрити 

зміст підстав адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом. 

Теорія адміністративного права виділяє наступні види підстав: 

фактичні (вчинення особою особливого виду правопорушення - 

адміністративного (тобто наявність ознак правопорушення); юридичні 

(наявність в діях особи юридичного складу правопорушення - суб'єкта, 

суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони; процесуальні (наявність 

процесуальних норм, які забезпечують притягнення винної особи до 

адміністративної відповідальності. Тобто, підставою адміністративної 

відповідальності необхідно розуміти умови, за наявності яких можливе 

притягнення особи до адміністративної відповідальності. 

Фактичною підставою адміністративної відповідальності, що 

дозволяє притягнути особу до неї, є вчинення адміністративного 

правопорушення (проступку). Частина 1, ст. 9 КпАП України визначає 

адміністративне правопорушення (проступок) як протиправну, винну 

(умисну або необережну) дію чи бездіяльність, яка посягає на громадський 

порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок 

управління і за який законом передбачено адміністративну 

відповідальність. Необхідно звернути увагу, що в наведеному визначенні 

одночасно вживаються й ототожнюються два терміни і, тим самим, два 

поняття: «адміністративне правопорушення» і «адміністративний 

проступок» [37]. Нормативна підстава - це система норм, що закріплюють 

склади адміністративних проступків, систему адміністративних стягнень; 

коло суб’єктів, наділених правом застосовувати адміністративні стягнення 
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і процедуру притягнення до адміністративної відповідальності. Основним 

нормативним актом про адміністративну відповідальність є КпАП 

України. Процесуальною підставою адміністративної відповідальності є 

адміністративний акт компетентного органу про накладення конкретного 

адміністративного стягнення за конкретний адміністративний проступок 

на конкретну винну особу [38, с.32].  

Щодо самого терміну «підстава адміністративної відповідальності», 

то слід зауважити про відсутність його законодавчого закріплення. З 

погляду етимології, термін підстава означає причину, достатній привід, 

який виправдовує що-небудь. В юридичному розумінні цей термін означає 

правовий наслідок вчинення проступку, покладання на особу обов'язку 

відповідати за порушення правової заборони перед державою і понести всі 

передбачені за це законом санкції [39, с. 81]. В теорії права виокремлюють 

підстави притягнення до юридичної відповідальності і підстави настання 

юридичної відповідальності. Підстави притягнення до юридичної 

відповідальності - це сукупність обставин, наявність яких робить 

юридичну відповідальність можливою. Фактичною підставою притягнення 

до юридичної відповідальності є склад правопорушення. Правопорушення 

не приводить автоматично до настання відповідальності, а служить лише 

підставою для притягнення до неї. Підстави настання юридичної 

відповідальності - це сукупність обставин, наявність яких робить 

юридичну відповідальність повинною. Підставами настання юридичної 

відповідальності є такі обставини: 1) факт здійснення соціальне 

небезпечної поведінки (правопорушення) - фактична підстава; 2) наявність 

норми права, яка забороняє таку поведінку і встановлює відповідні санкції 

(за її допомогою відбувається визначення складу правопорушення) - 

нормативна підстава. Наприклад, у диспозиціях багатьох статей КК факт 

вчинення злочину організованою групою розцінюється як кваліфікуюча 

ознака, яка істотно обтяжує відповідальність за вчинене; 3) відсутність 

підстав для звільнення від відповідальності. Можливість звільнення від 
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відповідальності зафіксована нормами права (наприклад, передача 

неповнолітнього під нагляд батьків). У законах можуть міститися вказівки 

про обставини, які виключають відповідальність (стан крайньої 

необхідності, необхідної оборони або перебування в стані неосудності); 4) 

наявність правозастосовного акта - рішення компетентного органу, яким 

покладається юридична відповідальність, визначаються її вид і засіб (наказ 

адміністрації, вирок суду та ін.) - процесуальна підстава [40, с.231]. 

Різняться позиції щодо розуміння підстав адміністративної 

відповідальності в осередку вчених адміністративістів. Так, В.Б. 

Авер’янов, досліджуючи адміністративно-деліктну складову теорії 

публічної влади, схиляється до того, що основною підставою 

адміністративної відповідальності фізичних осіб, за чинним 

законодавством України, визнається вчинення адміністративного 

правопорушення, що передбачене особливою частиною КУпАП [41, с. 

530]. Г. Забарний, Р. Калюжний та В. Шкарупа також вважають єдиною 

підставою адміністративної відповідальності адміністративне 

правопорушення [42, c. 103]. С.В.Ківалов дещо розширює зміст фактичних 

підстав адміністративної відповідальності, відносячи до них, крім 

адміністративного правопорушення, його поняття, ознаки та склад, які 

закріплені в КУпАП [43, с. 216]. Позицію відносно того, що підставою 

адміністративної відповідальності може бути тільки процесуальний 

документ (постанова) про накладення адміністративного стягнення 

відстоює Н.Сердюк [44, с. 81]. С.Т. Гончарук більш широко розуміє 

підстави відповідальності за адміністративні проступки, включаючи до 

них: чинне законодавство про адміністративні правопорушення, передусім 

КУпАП (юридична підстава); факт вчинення особою адміністративного 

правопорушення (фактична підстава) [45, с. 97, 108]. Існують точки зору 

окремих авторів про те, що фактичною підставою адміністративної 

відповідальності слугує конкретне правопорушення, а юридичною – його 

юридичний склад [46, c. 108]. Гладун Г.С. вказує на необхідність 
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відмежування фактичної підстави адміністративної відповідальності,  

тобто наявності у діянні особи складу адміністративного проступку, 

передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення, та 

процесуальної – рішення про притягнення особи до адміністративної 

відповідальності [47, c. 123]. Проаналізувавши наведені точки зору, можна 

побачити, що всі вчені сходяться на тому, що основною підставою 

адміністративної відповідальності є факт вчинення особою 

адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена 

чинним законодавством. У той же час в науці адміністративного права 

склалася точка зору, згідно з якою підставами адміністративної 

відповідальності визначають, як правило, адміністративне 

правопорушення (проступок), і, як виняток, підставами можуть слугувати 

інші протиправні діяння (наприклад, діяння, що містить ознаки складу 

злочину, який не становить значної суспільної небезпеки) [36, c. 81–82]. 

Обмежуючись вищенаведеним, слід резюмувати, що кожен з 

дослідників адміністративної відповідальності (адміністративно-

деліктного права) намагається внести свою особливість в побудову теорії 

підстав адміністративної відповідальності. Але найбільш повна теорія 

підстав адміністративної відповідальності запропонована В.К. 

Колпаковим, який вважає, що реальна юридична відповідальність настає за 

наявності трьох підстав: нормативної, складовою частиною якої є норма, 

що закріплює склад делікту; фактичної (правопорушення); процесуальної 

(правозастосовний, юрисдикційний акт) [48, с. 292, 293], яка була 

розвинута ним та знайшла своє ґрунтовне оформлення в монографії 

«Адміністративно-деліктний правовий феномен» [49]. 

Таким чином, аналіз теоретичних положень щодо сутності підстав 

адміністративної відповідальності дає можливість вести мову про такі 

підстави адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом: 1) нормативну, 

тобто систему норм, які її регулюють; 2) фактичну, тобто діяння 
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конкретного суб’єкта, що порушують правові приписи, які охороняються 

адміністративними санкціями (адміністративне правопорушення); 3) 

процесуальну, тобто акт компетентного суб’єкта про накладення 

конкретного стягнення за конкретне адміністративне правопорушення. 

Слід зауважити, що перші дві підстави адміністративної 

відповідальності зумовлюють її соціальну важливість. Для настання 

відповідальності необхідна наявність усіх трьох підстав і саме в такій 

послідовності [50, с.261]. Насамперед повинна бути норма, що встановлює 

обов’язок і санкцію за його невиконання. Потім може виникнути фактична 

підстава – протиправне діяння. Відповідно лише за наявності норми і 

діяння, що її порушує, уповноважений суб’єкт у встановленому законом 

порядку вправі призначити той чи інший вид адміністративного стягнення 

за адміністративне правопорушення. 

Нормативною підставою адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом є система адміністративно-правових норм, за допомогою яких 

закріплені: 1) склади адміністративного правопорушення у сфері 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом визначені в 

статтях 114, 115, 116-3, 120, 129 , 130, 133, 134, 135, 135-1, 136 КУпАП (в 

цілому більше 30 складів правопорушень); 2) види і розміри 

адміністративних стягнень та принципи їх накладення (переважно штраф у 

розмірах від трьох до шістдесяти неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян; або позбавлення права керування судном від шести до 

вісімнадцяти місяців); 3) коло суб’єктів (органів та посадових осіб), що 

уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення у 

сфері перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом 

(інспектори Державної інспекції з безпеки на морському та річковому 

транспорті (Укрморрічінспекція); розглядати справи про адміністративні 

правопорушення у даній сфері (керівники Укрморрічінспекції, судді 

місцевих судів); 4) процедура притягнення до адміністративної 
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відповідальності та її процесуальне оформлення (визначена розділом 3-4 

КУпАП). 

Основними нормативними актами, які закріплюють вищезазначені 

адміністративні норми у сфері перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом є: Кодекс України про адміністративні 

правопорушення (ст.ст. 114, 115, 116-3, 120, 129, 130, 133, 134, 135, 135-1, 

136), Закони «Про транспорт», «Про морські порти України» [51], Водний 

Кодекс України, Кодекс торгівельного мореплавства України, 

Господарський Кодекс України. 

Відповідно фактичною підставою адміністративної відповідальності 

у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, що 

дозволяє притягнути певну особу, є вчинення адміністративного 

правопорушення у цій галузі. 

Частина 1 ст. 9 КУпАП визначає, що адміністративним 

правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна 

або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і 

за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Зміст ст. 9 

КУпАП дає можливість визначити протиправні дії порушників у сфері 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, а також їх 

умисний характер, спрямований на отримання суспільно небезпечного та 

шкідливого результату, за настання якого передбачено адміністративну 

відповідальність. 

З вищенаведеного випливає, що під адміністративним 

правопорушенням у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом слід розуміти суспільно небезпечне і шкідливе, протиправне, 

винне діяння, що посягає на встановлений порядок перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом у тому числі безпеки у цій сфері, за 

настання якого законом передбачено адміністративну відповідальність. 
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З’ясовуючи фактичні підстави адміністративного правопорушення у 

сфері перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, варто 

зауважити, що не потрібно ототожнювати їх з поняттям юридичного 

складу адміністративного правопорушення. Це пояснюється тим, що 

адміністративні правопорушення, які вчиняються правопорушниками в цій 

сфері, можна вважати явищами реальної дійсності, а юридичний склад 

адміністративного правопорушення є результатом логічної побудови 

відповідної конструкції, елементи якої сприяють визначенню діянь як 

протиправних і призначення за них покарання. 

Процесуальною підставою адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом є постанова про накладення адміністративного покарання від 

імені держави органом (посадовою особою), уповноваженою здійснювати 

розгляд справ про адміністративні правопорушення і приймати щодо них 

рішення. 

Винесенням постанови у справі про адміністративне 

правопорушення завершується діяльність органів (посадових осіб), 

уповноважених розглядати справи у сфері перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом, а також притягнення правопорушників до 

адміністративної відповідальності. 

Узагальнюючи проведене нами дослідження підстав 

адміністративної відповідальності у сфері перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом, можна зазначити таке: 1) для настання 

адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом необхідна наявність трьох 

підстав – нормативної, фактичної та процесуальної; 2) під 

адміністративним правопорушенням у сфері перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом слід розуміти суспільно небезпечне і 

шкідливе, протиправне, винне діяння, що посягає на встановлений порядок 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом у тому числі 
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безпеки у цій сфері, за настання якого законом передбачено 

адміністративну відповідальність; 3) подальші наукові дослідження цих 

проблем зумовлені тим, що наявність цілісної картини адміністративної 

відповідальності у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом дозволяє врегулювати всю сферу відносин як матеріальних, 

так і процесуальних, які виникають у зв'язку з учиненням 

адміністративного правопорушення у цій галузі, запобігаючи таким чином 

прогалинам в їх регулюванні [52, c.138]. 

 

1.3. Міжнародні стандарти встановлення відповідальності за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом. 

 

Морський транспортний комплекс є багатофункціональною 

структурою, що задовольняє потреби національної економіки у 

транспортному забезпеченні. Морські порти є складовою частиною 

транспортної і виробничої інфраструктури держави з огляду на їх 

розташування на напрямках міжнародних транспортних коридорів. Від 

ефективності функціонування морських портів, рівня їх технологічного та 

технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку 

інфраструктури сучасним міжнародним вимогам залежить 

конкурентоспроможність вітчизняного транспортного комплексу на 

світовому ринку. Основними перевагами морської портової галузі України 

є: високий експортний потенціал вантажів чорних металів, вугілля, 

залізорудного концентрату та зернових; наявність потужностей з обробки 

вантажів; вигідне розташування морських портів для забезпечення 

транзитних вантажопотоків; наявність нормативно-правової бази щодо 

можливості залучення приватних інвестицій для розвитку портової галузі; 

наявність висококваліфікованих спеціалістів портової галузі. 
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Морська галузь України наділена одним з найпотужнішим 

потенціалом серед провідних країн світу та характеризується наявністю 13 

континентальних морських портів, пропускна спроможність яких складає 

262 млн. тон на рік, діяльністю 38 державних підприємств з оборотом 

близько 10 млрд. грн. на рік, функціонуванням 5000 галузевих суб'єктів 

господарювання, які налічують, в яких загалом працевлаштовано 25 тис. 

працівників, з яких 10 тис. моряків-громадян України, при цьому 1 робоче 

місце в галузі стимулює створення 4-5 робочих місць в суміжних галузях 

[53].  

Морський транспорт забезпечує перевезення 75% обсягу всього 

вантажу та майже 35% перевезень пасажирів. У міжнародних морських 

перевезеннях участь беруть не тільки морські держави, але й «сухопутні», 

які намагаються мати свій флот [53]. Серед країн, де морські перевезення 

становлять суттєву статтю доходу, є, зокрема, Греція, Норвегія, Японія. 

Україна також прагне стати такою державою. Перевезення пасажирів та 

товарів - справа, пов’язана з ризиком. Перевізники завжди прагнули 

максимально обмежити свою відповідальність. З іншого боку, пасажиро, -

вантажовідправники мають договірні зобов’язання перед своїми клієнтами 

і покупцями і теж прагнуть зменшити ризики завдання незручностей або 

шкоди пасажирам або втрати чи псування перевезених товарів.  

Хоча в кожній країні існує власне право водних перевезень, в основі 

такого права будь-якої країни лежить загальна практика. Специфікою 

регулювання міжнародних морських перевезень є використання, крім норм 

конвенцій та внутрішнього законодавства, ще й морських звичаїв 

(національних і міжнародних). Відносини, що виникають у сфері 

міжнародних морських перевезень, можна поділити на три основні групи. 

По-перше, це відносини, пов'язані зі здійсненням прав на морські судна та 

вчинення стосовно них різних угод. По-друге, це відносини, що 

випливають з власне транспортування (договори перевезення вантажів і 

пасажирів, буксировки). По-третє, це відносини, пов'язані з ризиком у 
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мореплавстві, тобто такі, що виникають із зіткнення суден, рятування на 

морі, загальної аварії, морського страхування, обмеженої відповідальності 

судновласника. 

В основу системності дослідження встановлення заходів 

адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом і способів їх реалізації ми 

покладаємо принцип вибірковості, в основу якого покладено дослідження 

міжнародних норм, що встановлюють відповідальність за порушення 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, які є 

сталими та дієвими, і які ратифіковані Україною, або на державному рівні 

в програмних документах висловлено прагнення до їх ратифікації. 

Перш за все слід зазначити, що міжнародні стандарти перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом визначені:  Конвенцією ООН 

з морського права 1982 р.; Міжнародною конвенцією про охорону 

людського життя на морі 1974 року; Гамбурзькими правилами, 

встановленими Конвенцією ООН про морське перевезення вантажів 

1978р.; Міжнародною конвенцією про уніфікацію деяких правил про 

перевезення пасажирів морем 1961 р.; Афінською конвенцією про 

перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. та ін. Окремі аспекти 

безпеки морських вантажних та пасажирських перевезень, а також 

відповідальності перевізників врегульовано такими універсальними 

багатосторонніми міжнародними угодами: Конвенцією про уніфікацію 

деяких правил, що стосуються арешту морських суден 1952р.; Конвенцією 

про обмеження відповідальності власників морських суден 1957 р.; 

Конвенцією про відповідальність операторів атомних суден 1962 р.; 

Конвенцією про обмірювання суден 1969р.; Конвенцією про цивільну 

відповідальність в галузі морських перевезень ядерних матеріалів 1971 р.; 

Конвенцією по безпечних контейнерах 1972 р.; Конвенцією про обмеження 

відповідальності за морськими вимогами 1976 р. зі змінами, внесеними 

протоколом 1996р.; Конвенцією про цивільну відповідальність за шкоду 
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від забруднення нафтою внаслідок розвідки і розробки мінеральних 

ресурсів морського дна 1976 р., Конвенцією про боротьбу з незаконними 

актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1989 р., 

Конвенцією про рятування 1989 р., та ін. [54, с. 123-124].  

Стосовно питань встановлення відповідальності, у тому числі 

адміністративної за порушення правил перевезення пасажирів та вантажу 

морським транспортом, то слід зазначити, що в міжнародних нормативних 

актах, частина з яких була ратифікована Україною окремо регулюються 

питання відповідальності за порушення, пов’язані з перевезенням вантажу 

та перевезення пасажирів та їх багажу. 

Так, Конвенцією ООН з морського права 1982 р., яка була 

ратифікована Законом України № 728-XIV від 03.06.99 року визначено 

правовий режим морського транспортного середовища, а також у розділі 5  

«Міжнародні норми і національне законодавство по відверненню, 

скороченню і збереженню під контролем забруднення морського 

середовища» унормовані діяння, пов’язані з порушенням правил 

експлуатації морських судів, що могло призвести до забруднення 

навколишнього середовища та визначено міри відповідальності за такі 

діяння [55]. 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про морське перевезення 

вантажів 1978 року (Гамбурзькі правила) регулює перед усім договірні 

відносини між перевізником та власником вантажу, який перевозиться 

морським транспортом, однак частина 2 цієї Конвенції передбачає підстави 

та порядок відповідальності перевізника за недотримання правил 

перевезення вантажу, що призвело до його втрати або в разі завдання йому 

шкоди (тобто регулює питання цивільно-правової відповідальності). 

Відповідно до Гамбургських правил (Конвенція ООН про морське 

перевезення вантажів 1978 г.) перевізник несе відповідальність за шкоду 

внаслідок втрати або пошкодження вантажу, а також затримки в його 

доставці, якщо не доведе, що його службовці та агенти вжили всіх заходів, 
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які можуть розумно вимагатись, щоб уникнути таких обставин або їхніх 

наслідків [56]. 

Питання встановлення відповідальності за порушення правил 

перевезення пасажирів морським транспортом регулюється трьома 

конвенціями. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил, що 

відносяться до перевезення пасажирів морем була прийнята в Брюсселі 29 

квітня 1961 року. У ній врегульовані в основному питання 

відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну в результаті смерті 

пасажира або заподіяння йому тілесного ушкодження. Оскільки в 

Конвенції не регламентована перевезення ручної поклажі і багажу, 27 

травня 1967 в Брюсселі була підписана Міжнародна конвенція для 

уніфікації деяких правил, відносяться до перевезення багажу пасажирів 

морем, в якій ці питання частково врегульовані. Дана Конвенція регулює 

питання відповідальності перевізника за незбереження багажу та ручної 

поклажі. Зокрема Конвенцією встановлено такі межі відповідальності. У 

разі незбереження транспортних засобів встановлена межа в 30 тис. 

Франків за один транспортний засіб. При несхоронності інших предметів 

сума дорівнює 16 тис. Франків на пасажира, а при незбереження ручної 

поклажі вона становить 10 тис. Франків [57, с. 210-215]. 

13 травня 1974 приймається Афінська конвенція про перевезення 

морем пасажирів та їх багажу [58]. Дана Концепція регулює відносини, що 

виникають з приводу перевезення пасажирів та їх багажу засобами 

морського транспорту у тому числі питання встановлення відповідальності 

за завдання шкоди життю, здоров’ю пасажира та втрати або пошкодження 

його вантажу. Зокрема, Новелою Конвенції є покладання на позивача 

тягаря доведення того, що подія, внаслідок якої було завдано шкоду, 

сталася під час перевезення, а також доведення розміру збитку. Афінська 

конвенція встановила більш високі межі відповідальності перевізника в 

порівнянні з закріпленими в Брюссельських конвенціях. Зокрема, межа 

відповідальності перевізника в разі смерті пасажира або заподіяння йому 



46 
 
тілесного ушкодження становить 700 тис. Франків. Межа відповідальності 

за втрату або пошкодження автомашини, включаючи весь перевозиться в 

ній або на ній багаж, підвищений до 50 тис. Франків. Відповідальність за 

втрату або пошкодження багажу, за винятком автомашини, обмежена 18 

тис. Франків на пасажира. Нарешті, межа відповідальності перевізника за 

втрату або пошкодження каютного багажу складає 12 тис. 500 франків на 

пасажира. Конвенція не застосовується, коли перевезення підпадає під 

режим цивільної відповідальності, передбаченої положеннями будь-якої 

іншої міжнародної Конвенції про перевезення пасажирів та їх багажу 

іншим видом транспорту, якщо тільки ці положення мають 

застосовуватись до перевезення морем. 

Аналіз вищезгаданих документів міжнародного права дає 

можливість зробити висновок, що ними встановлено заходи цивільної 

відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом. Питання встановлення кримінальної 

відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом на міжнародному рівні урегульовані Конвенцією 

про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки 

морського судноплавства, затвердженою Генеральною Асамблеєю ООН 10 

березня 1988 року, яка була ратифікована Постановою ВРУ за № 3735-XII 

від 17.12.93 року [59]. У відповідності зі ст. 3 названої Конвенції до 

незаконних актів, спрямованих проти безпеки морського судноплавства, 

відносяться: захоплення судна або здійснення контролю над ним силою чи 

загрозою сили, або шляхом будь-який інший форми залякування; вчинення 

акту насильства проти особи на борту судна, якщо цей акт може 

загрожувати безпечному плаванню даного судна; руйнування судна або 

нанесення судну чи його вантажу пошкодження, яке може загрожувати 

безпечному плаванню даного судна; приміщення або вчинення дій з метою 

приміщення на борту судна яким би то не було способом пристрою або 

речовини, яка може зруйнувати це судно, завдавати цьому судну чи його 
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вантажу пошкодження, загрозливе чи що може загрожувати безпечному 

плаванню даного судна; руйнування морського навігаційного обладнання 

або нанесення йому серйозного пошкодження, або створення серйозних 

перешкод його експлуатації, якщо будь-який такий акт може загрожувати 

безпечному плаванню судна; повідомлення завідомо неправдивих 

відомостей, що створюють тим самим загрозу безпечному плаванню судна; 

нанесення поранення будь-якій особі або вбивство його у зв'язку з 

вчиненням чи спробою вчинення якого-небудь із злочинів, зазначених 

вище. 

Питання встановлення адміністративної відповідальності за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом на міжнародному рівні не урегульовані і регулюються 

національним законодавством, яке в більшості країн є кодифікованим як в 

Україні або відносно кодифікованим. Адміністративна відповідальність за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом у внутрішніх морських акваторіях провідних морських 

держав регулюється нормами національного адміністративно-деліктного 

законодавства, яке переважно є відносно кодифікованим. Окрім штрафних 

санкцій найбільш суворою мірою адміністративно-господарської 

міжнародної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом є арешт судна та позбавлення 

(призупинення) ліцензії на надання транспортних послуг. 

Систему національного законодавства, що регулює правовідносини, 

що виникають з приводу перевезення вантажів та пасажирів морським 

транспортом, у тому числі відносини з приводу встановлення заходів 

адміністративної відповідальності складають: Кодекс торговельного 

мореплавства України, Закон України «Про морські порти України»; 

Транспортна стратегія України на період до 2020 року, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 

2174; Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року, 
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затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 

2013 року № 548; Галузева програма забезпечення безпеки судноплавства 

на 2014-2018 роки, затверджена наказом Міністерства інфраструктури 

України від 26 червня 2013 року № 426; Стратегічний план розвитку 

морського транспорту на період до 2020 року, затверджений наказом 

Міністерства інфраструктури України 18 грудня 2015 року № 542. 

Останнім документом затверджено План заходів щодо реалізації 

пріоритетних напрямів розвитку, яким передбачено імплементацію 

документів Міжнародної морської організації (IMO) та європейських актів 

щодо безпеки судноплавства, зокрема: приєднання до Афінської Конвенції 

про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року, сприяння 

введення в дію Міжнародного кодексу морського перевезення небезпечних 

вантажів, Міжнародного кодексу перевезення навалочних вантажів, 

Регламенту (ЄС) 391/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 

2009 року про загальні правила й стандарти для організацій з 

інспектування суден та огляду суден, Директив 2009/45/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року стосовно правил та стандартів 

безпеки для пасажирських суден, Регламенту (ЄС) № 725/2004 

Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про 

посилення безпеки суден та портових споруд [60]. 

Окрім цього Кабінетом Міністрів України було прийнято 

розпорядження від 25 березня 2015 р. № 270-р «Про схвалення 

розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких 

актів законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного 

середовища на морському та річковому транспорті» було імплементовано 

окремі акти законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного 

середовища на морському та річковому транспорті, які стосуються 

забезпечення правил екологічної безпеки в портах зокрема:  Директива 

2000/59/ЄЄ Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 р. 

про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків 
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вантажу (Офіційний вісник ЄС, L 332, 28 грудня 2000 р., с. 81-90); 

Регламент (ЄC) № 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 

лютого 2002 р. про прискорення запровадження вимог про подвійний 

корпус або аналогічну конструкцію для нафтоналивних суден з одинарним 

корпусом та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) № 2978/94 

(Офіційний вісник ЄС, L 64, 7 березня 2002 р., с. 1-5); Регламент (ЄС) № 

782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про 

заборону оловоорганічних сполук на суднах (Офіційний вісник ЄС, L 115, 

9 травня 2003 р., с. 1-11); Директива 2009/21/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно відповідності прапора 

вимогам держави (Офіційний вісник ЄС, L 131, 28 травня 2009 р., с. 132-

135) [61]. 

Таким чином основним нормативним актом, який визначає підстави 

та порядок встановлення адміністративної відповідальності за порушення 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом в 

Україні є Кодекс України про адміністративні правопорушення. В ньому 

виокремлено найбільш поширені види правопорушень що посягають на 

порядок та безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом, зокрема: 1) порушення правил по охороні порядку і безпеки 

руху на морському транспорті (ст. 114 КУпАП); 2) порушення правил 

користування засобами морського транспорту (ст. 115 КУпАП); 3) 

порушення правил реєстрації торговельних суден (ст. 116-3 КУпАП); 4) 

порушення правил пожежної безпеки на морському транспорті (ст.120 

КУпАП); 5) допуск до керування суднами 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 (ст. 129 КУпАП); 6) керування 

річковими або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, 

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

що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування 
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судном особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких 

лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують річковими або 

маломірними суднами від проходження відповідно до встановленого 

порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції (ст. 130 КУпАП); 7) порушення правил перевезення 

небезпечних речовин або предметів на морському і річковому транспорті 

(ст. 133 КУпАП); 8) провезення ручної кладі понад установлені норми на 

морському транспорті (ст. 134 КУпАП); 9) безквитковий проїзд пасажира 

(ст. 135 КУпАП); 10) виготовлення з метою збуту, збут або використання 

завідомо підроблених квитків водного транспорту та інших проїзних 

документів і документів на перевезення вантажу, а також знаків поштової 

оплати, маркованої продукції, міжнародних купонів для відповіді, 

посвідчень особи для міжнародного поштового обміну та відбитків 

маркувальних машин (ст. 135-1 КУпАП); 11) порушення правил, 

спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на морському 

транспорті (ст. 136 КУпАП) [37]. Поверховий аналіз складів даних 

правопорушень дає можливість стверджувати про відсутність чіткої їх 

системи та однозначності розуміння окремих правових категорій, що 

потребує їх наукового аналізу в межах окремого дослідження. 

Слід зауважити, що на шляху адаптації вітчизняного 

адміністративно-деліктного законодавства до європейських та світових 

вимог особливу увагу потрібно зосередити на досвіді тих країн, де новітні 

кодифікаційні процеси вже завершилися, кодифіковані адміністративно-

деліктні акти оновлені і пройшли певну апробацію. Запозичення 

зарубіжного досвіду не повинно бути тотальним, оскільки кодифікаційні 

процеси характеризуються певною специфікою у кожній країні, 

особливостями передумов, пріоритетів кодифікації адміністративно-

деліктного законодавства. Саме тому відповідне запозичення повинно бути 

виваженим, обґрунтованим, дієвим, узгоджуватися із основними 
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напрямками нормотворчої діяльності держави взагалі, сутністю 

вітчизняної адміністративно-деліктної політики та пріоритетними 

напрямками зовнішньої та внутрішньої політики України зокрема. У 

цілому це дозволить успішно завершити новітній етап кодифікації 

адміністративно-деліктного законодавства нашої держави, прийняти 

досконалий кодифікований адміністративно-деліктний акт, забезпечити 

його ефективне застосування і зокрема стосовно застосування ефективних 

заходів адміністративної відповідальності за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом [62, с.129]. 

 

Висновки до розділу 1 

В результаті дослідженню теоретико-правових засад 

адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом в Україні було зроблено 

наступні висновки. 

З’ясовано, що розпорошеність правових норм, які регулюють 

питання перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом 

пояснюється міжгалузевою природою інституту морського права, в межах 

якого слід виокремлювати відносини різної галузевою належності, як 

публічно-правові так і приватно правові, зокрема і відносини , що 

пов’язані з публічним адмініструванням перевезення пасажирів та 

вантажів даним видом транспорту та встановлення адміністративної 

відповідальності за вчинення правопорушень в даній сфері. 

Доведено, що відносини, які виникають з приводу публічного 

адміністрування в галузі морського транспорту, у тому числі надання так 

званих публічних транспортних послуг, вирішення публічно-правових 

спорів, пов’язаних з оскарженням рішень, дій та бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень у галузі морського транспорту, а також щодо 

застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення 
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правил транспортного перевезення пасажирів та вантажів є превалюючими 

та входять у сферу адміністративно-правового регулювання. 

Використовуючи напрацьовані наукою адміністративного та 

адміністративно-деліктного права критерії видової різноманітності підстав 

адміністративної відповідальності виокремлено та досліджено ті, що 

стосуються порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом, зокрема: 1) нормативну, тобто систему норм, які 

встановлюють правила перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом та містяться в Законі «Про транспорт», «Про морські порти 

України», Водному Кодексі України, Кодексі торгівельного мореплавства 

України; 2) фактичну, тобто суспільно шкідливе (на межі з суспільною 

небезпекою), протиправне, винне діяння фізичної, посадової особи (від 

імені юридичної особи), що посягає на встановлений порядок перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом, визначене в Кодексі 

України про адміністративні правопорушення (в ст.ст. 114, 115, 116-3, 120, 

129, 130, 133, 134, 135, 135-1, 136); 3) процесуальну, тобто видання 

процесуального акту (постанови, ухвали) у справі про порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, який набуває 

сутності адміністративного акту, що підлягає або негайному виконанню 

або може бути оскаржений в судовому чи позасудовому порядку. 

Здійснено аналіз міжнародних нормативних актів, які регулюють 

стандарти перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, 

зокрема: Міжнародну конвенцію про уніфікацію деяких правил, що 

відносяться до перевезення пасажирів морем (Брюссель, 1961 р.), 

Міжнародну конвенцію про уніфікацію деяких правил, що відносяться до 

перевезення багажу пасажирів морем (Брюссель, 1967 р.), Афінську 

конвенцію про перевезення морем пасажирів та їх багажу (Афіни, 1974 р.), 

Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 

безпеки морського судноплавства (Гаага, 1988 р.), що була ратифікована 

Україною та ін. В результаті чого з’ясовано, що питання встановлення 
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відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів морським 

транспортом ними встановлено лише частково, зокрема стосовно 

застосування заходів цивільно-правової відповідальності за порушення 

правил міжнародних перевезень. Адміністративна відповідальність за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом у внутрішніх морських акваторіях провідних морських 

держав регулюється нормами національного адміністративно-деліктного 

законодавства, яке переважно є відносно кодифікованим. З’ясовано, що 

окрім штрафних санкцій найбільш суворою мірою адміністративно-

господарської відповідальності за порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом є арешт судна та 

позбавлення (призупинення) ліцензії на надання транспортних послуг. 
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РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ 

ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ТА 

ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ. 

 

2.1. Види порушень правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом та заходи адміністративної відповідальності за 

їх вчинення. 

 

Україна будучи державою яка має частиною своєї території 

морський простір, що складає більше ніж 1900 кілометрів, що зумовлює 

функціонування морських транспортних сполучень, заявила про свої 

наміри стосовно інтегрування у міжнародне співтовариство щодо 

морського транспорту, зокрема: підтримала Конвенцію ООН з морського 

права 1982 р., приєдналась до Конвенції з охорони людського життя на 

морі 1974 р. (SOLAS-74), Конвенції про Міжнародні правила запобігання 

зіткненню суден на морі 1972 р. (МППСС-72), Міжнародної конвенції про 

пошук і рятування на морі 1979 р. (SAR) тощо. Основними умовами 

функціонування морської держави та її інтегрування в міжнародну 

спільноту морських торгівельних та туристичних держав світу є 

дотримання умов безпеки на морському транспорті. Органом, який 

реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому 

транспорті (здійснює адміністрування морським і річковим транспортом) є 

Укрморрічінспекція, яка діє на підставі Положення, затвердженого Указом 

Президента України від 17 липня 2014 р. № 300 [1]. Відповідно до 

законодавства даний орган здійснює державний нагляд (контролю) за 

безпекою на морському транспорті, одним із механізмів якого є 

застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення 

перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом. Так, за 

офіційними даними Укрморрічінспекції у 2012 році до адміністративної 

відповідальності порушення перевезень пасажирів та вантажу морським 
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транспортом було притягнуто 986 юридичних осіб та 2039 фізичних осіб; у 

2013 році цей показник склав 1020 юридичних осіб та 2087 фізичних осіб; 

у 2014 році показники знизились до 675 юридичних осіб та 1239 фізичних 

осіб з причини анексії Криму та не можливості органів публічної влади 

України виконувати в АРК Крим свої функції. Щорічно до державного 

бюджету за рахунок сплати штрафів за вчинення вищевказаних 

адміністративних правопорушень надходить близько 2 млн. 345 тис. грн. 

[33]. Тільки у 2014 році інспекторами  з безпеки на морському транспорті 

складено 543 протоколи про адміністративні правопорушення на 

морському та річковому транспорті, видано 142 приписи та 

уповноваженими особами винесено 433 постанови про притягнення до 

адміністративної відповідальності [34]. 

Попри досить вагомі показники застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення даних правопорушень, 

значна частина їх залишається невиявленими (латентними), що зумовлено, 

у тому числі, складностями в їх нормативному визначені та механізмі 

застосування заходів адміністративної відповідальності за їх вчинення. 

Так, існує потреба в систематизації норм, які встановлюють 

адміністративну відповідальність за порушення порядку та безпеки 

перевезень вантажів та пасажирів морським транспортом, законодавчої 

деталізації складів таких правопорушень, ефективності адміністративних 

санкцій, встановлення чітких критеріїв відмінності їх від кримінальних 

правопорушень. 

Таким чином, метою дослідження в межах даного підрозділу роботи 

є з’ясування особливостей встановлення адміністративної відповідальності 

за правопорушення у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом. Для досягнення даної мети в даного підрозділу роботи слід 

виконати наступні завдання: з’ясувати систему правопорушень у сфері 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом та зазначити 
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шляхи її удосконалення, здійснити аналіз санкцій за їх вчинення, оцінити 

їх ефективність та запропонувати шляхи їх оптимізації. 

Законом визначено, що адміністративним проступком визнається 

протиправна вина (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка 

посягає на власність, права і обов'язки громадян, на державний або 

громадський порядок, на встановлений порядок управління і за яку 

законодавством України передбачено адміністративну відповідальність 

(ст. 9 КпАП). 

Аналіз цього визначення дозволяє виділити загально-правові ознаки, 

які властиві адміністративному правопорушенню у сфері перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом. По-перше, це виключно 

вчинок, тобто дія (наприклад, проведення без належного дозволу 

водолазних робіт у портових водах, а також недодержання правил подачі 

сигналів під час цих робіт  -ч. 2 ст. 114 КпАП) чи бездіяльність (ухилення 

від обов'язкової реєстрації судна -ч. 2 ст. 116-3 КпАП). По-друге, 

антигромадська спрямованість адміністративного проступку, яка 

характеризується суспільною шкідливістю. Цю позицію підтверджує ч. 2 

ст. 1 КК України, де вказується, що Кримінальний кодекс України 

визначає, які суспільне небезпечні діяння є злочинними. Тобто слід 

розуміти, що суспільне небезпечні діяння які не заподіяли і не могли 

заподіяти істотної шкоди (ч. 2 ст. 11 КК) не належать до злочинів і їх 

необхідно кваліфікувати як інші правопорушення. По-третє, до ознак 

адміністративного проступку належить його протиправність, а саме, 

стосовно перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, 

заборона транспортно-правовою нормою вчинку як такого, що завдає 

шкоди чи загрожує небезпекою. По-четверте, важливою ознакою 

адміністративного проступку є винність, яка виражається як прояв волі і 

свідомості особи, її психічного ставлення до відповідного вчинку і його 

наслідків. Діяння має бути вчинено умисно або з необережності. По-п'яте, 

юридичною ознакою адміністративного проступку є адміністративна 
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карність, тобто протиправне, винне діяння буде визнано адміністративним 

проступком тільки тоді, коли за його вчинення передбачена 

адміністративна відповідальність, застосування якої у сфері транспортної 

діяльності має свої особливості. 

Адміністративні порушення правил, норм та стандартів перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом мають свій, властивий 

тільки їм юридичний склад, під яким розуміється встановлена 

законодавством сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак. Наявність 

цих ознак є обов'язковою, оскільки діяння без таких ознак не є проступком. 

Пункт 1 ст. 247 КУпАП визначає, що провадження в справі про 

адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате 

підлягає закриттю в разі відсутності події і складу адміністративного 

правопорушення. 

В юридичній літературі загально визнаним є те, що структуру складу 

правопорушень складають: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна 

сторона -елементи проступку, які характеризують поведінку людини як 

взаємозв'язок і взаємозалежність вчинку (діяння) і свідомості, тобто 

об'єктивного і суб'єктивного. 

Характеристика зазначених елементів дає можливість отримати 

більш повне уявлення про зміст адміністративного проступку, його 

віднесення до тієї чи іншої сфери регулювання суспільних відносин, їх 

охорони адміністративно-правовими санкціями. 

Характеристика кожного з елементів складу адміністративного 

проступку у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом має на увазі таке. 

Об'єкт -це суспільні відносини у сфері перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом, які врегульовані правовими нормами і 

охороняються, в даному випадку, адміністративними санкціями. Ознаки 

об'єкта в багатьох випадках прямо зазначаються у статтях, якими 

передбачена адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері 
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перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, що дає 

можливість класифікувати склади проступків або залежно від виду 

транспорту, або за змістом суспільних, відносин. 

Класифікація проступків за змістом суспільних відносин допомагає 

структурувати суспільні відносини, визначити їх однорідні групи, виділити 

родовий об'єкт. 

Родовим об'єктом адміністративних проступків у сфері перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом є суспільні відносини у 

сфері порушення правил охорони порядку і безпеки руху на морському 

транспорті, які утворюються в процесі його експлуатації і користування. Ці 

проступки загрожують життю та здоров'ю людей, посягають на порядок і 

безпеку руху, порядок експлуатації транспорту і управління у перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом, завдають матеріальну 

шкоду морським судам та морській транспортній інфраструктурі, 

порушують право власності. 

Безпека руху -одна з основних вимог експлуатації морського 

транспорту. Частина 1 ст. 16 Закону «Про транспорт» зобов'язує 

підприємства транспорту забезпечити безпеку життя і здоров'я громадян, 

безпеку експлуатації транспортних засобів і охорону навколишнього 

природного середовища. 

Більш повна класифікація об'єктів проступків у сфері перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом дозволяє виділити видові 

об'єкти як різновид родового об'єкта, але більш спільні для ряду 

проступків суспільні відносини. Виходячи з цього всі проступки у сфері 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом можна 

класифікувати за ознаками об'єктів як: 

1) порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на 

морському транспорті -частини 1, 2 ст. 114; частини 1, 2, 4, 5 ст. 116; ст. 

116-1; ч. 1 ст. 116-2; ст. 116-3; ч. 1 ст. 117; ст. 133 КпАП; 
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2) керування суднами особами, що не мають на це права керування -

ч. 4 ст. 116КпАП; 

4) керування суднами, а також допуск до керування ними осіб, які 

перебувають у стані сп'яніння -статті 129-131 КпАП; 

5) керування суднами, не за реєстрованими в установленому 

порядку, з підробленими номерними знаками та експлуатація 

транспортних засобів зі знищеними або підробленими номерами агрегатів -

ч. 1 ст. 116; ч. 2 ст. 116-1 КпАП; 

6) випуск у плавання суден з несправностями, з якими заборонено їх 

експлуатацію -ч. 1 ст. 116, ч. 2 ст. 116-1КпАП; 

7) порушення правил утримання споруд для стоянки суден -статті 

118 КпАП; 

8) порушення правил поведінки на судні  -ч.3 ст. 116-2 КпАП; 

9) порушення правил пожежної безпеки морському та річковому 

транспорті -ст. 120 КпАП; 

10) порушення правил громадського порядку і громадської безпеки 

на морському транспорті -ч. 2 ст. 115; ч. З ст. 116; ч. З ст. 117КпАП; 

11) порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності 

вантажів та іншого майна -ст. 134 КпАП; 

12) порушення права власності -ч. З ст. 114; ч. 1 ст. 115; ч. З ст. 116; 

ч. 2 ст. 116-2; ч. 2 ст. 117; статті 132, 134, 135 КпАП. 

Аналіз зазначених проступків дає змогу визначити чотири основні 

видові об'єкти проступків у сфері перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом, суспільні відносини яких регулюють: 

- порядок охорони і безпеки руху та транспорті; 

- порядок реєстрації і безпеки експлуатації транспорту; 

- громадський порядок і громадську безпеку на транспорті, порядок 

управління; 

- право власності та майнові відносини на транспорті. 
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Звичайно, на перший погляд, питання про громадський порядок, 

громадську безпеку та право власності повинні охоронятися нормами, які 

містяться у відповідних главах КУпАП, але, враховуючи особливості 

експлуатації різних видів морського транспорту, комплексний характер 

морської транспортної системи як особливої складової суспільного 

виробництва, саме така побудова складів проступків визнана найбільш 

корисною і доцільною. 

Об'єктивна сторона правопорушень у сфері перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом характеризується зовнішнім проявом 

посягання на об'єкт, який охороняється адміністративно-правовою 

санкцією. Вона включає в себе такі ознаки, як: - протиправне діяння -дія чи 

бездіяльність; - шкідливі наслідки діяння; - причинний зв'язок між 

протиправним діянням і шкідливими наслідками, які наступили; - місце, 

час, умови та засоби вчинення правопорушення. 

Протиправне діяння є обов'язковою ознакою об'єктивної сторони 

адміністративного проступку. Забороняючи ті чи інші діяння, 

законодавець у першу чергу описує їх зовнішні прояви (пошкодження 

обладнання судна, порушення судноводіями правил руху, порушення 

правил випуску на лінію морських транспортних засобів і т. ін.), що 

характеризує саме діяння як протиправне, громадське шкідливе. 

Залежно від наявності шкідливих наслідків адміністративних 

проступків у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом виділяють: 

а) адміністративні проступки з матеріальним складом -наприклад, 

порушення внутрішнього обладнання морських і річкових суден та ін. -

коли передбачаються шкідливі наслідки у вигляді заподіяння певної 

матеріальної шкоди; 

б) адміністративні проступки з формальним складом -наприклад, 

випуск судна в плавання без документів, проведення без належного 
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дозволу водолазних робіт та ін. -коли не передбачається настання 

шкідливих наслідків у вигляді певних матеріальних збитків. 

Більшість проступків у сфері перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом утворюють формальні склади, і при кваліфікації 

про притягнення до адміністративної відповідальності достатньо 

установлення факту самої дії про порушення правил, норм і стандартів 

щодо безпеки руху та експлуатації морського транспорту і необов'язково 

установлення причинного зв'язку щодо настання або можливе настання 

шкідливих наслідків. Наприклад, керування морськими судами особами у 

стані сп'яніння (ст. 130 КпАП) не потребує настання будь-яких 

матеріальних наслідків, а достатньо самого стану сп'яніння як підстави для 

притягнення до відповідальності. 

При кваліфікації проступків у сфері перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом з матеріальним складом необхідно 

встановлювати причинний зв'язок між протиправним діянням і настанням 

шкідливих наслідків. Наприклад, пошкодження споруд і пристроїв 

сигналізації та зв'язку (ч. З ст. 114 КпАП) потребує реального з'ясування 

питань щодо особи правопорушника, характеру протиправних дій, їх 

зв'язок з настанням матеріальної шкоди, розмір заподіяної шкоди тощо. 

Розмір матеріальних наслідків може служити критерієм для 

кваліфікації протиправного діяння як адміністративного проступку або як 

злочину. Наприклад, руйнування або пошкодження суден, засобів зв'язку 

чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані на приведення зазначених 

предметів у непридатний для експлуатації стан, якщо вони завдали великої 

матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 277 КК), кваліфікуються як злочин; якщо такої 

шкоди не настало (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. З ст. 111,ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 

1162 КпАП та інші) -як адміністративний проступок. 

Проте на відміну від кримінального злочину, де до обов'язкових 

ознак об'єктивної сторони включають шкідливі наслідки і причинний 

зв'язок, склади адміністративних проступків у сфері перевезення пасажирів 
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та вантажів морським транспортом у своїй більшості конструюються 

законодавцем як формальні, вчинення яких не спричиняє будь-яких 

матеріальних наслідків, а тому й самі наслідки, і причинний зв'язок не 

можуть розглядатися як обов'язкові ознаки складу адміністративного 

правопорушення. 

Інші ознаки об'єктивної сторони -місце, час, умови та засоби 

вчинення проступку встановлюються законодавством виходячи з реально 

існуючих явищ світу і врахуванням особливостей морської транспортної 

інфраструктури. 

Значну увагу законодавець приділяє місцю вчинення проступку, де 

йдеться про визначення відповідної території, на якій діють особливі 

правила поводження: куріння у невстановлених місцях на річкових суднах 

- ч. З ст. 117; у портових водах (ст. 114 КпАП); стоянка суден у плесі, на 

рейдах і портах (ч. 2 ч. 116 КпАП); викидання за борт річкового або 

маломірного судна сміття та інших предметів - (ч. З ст. 116-2 КпАП) тощо. 

Важливою ознакою дії є момент її вчинення, тому у складі проступку 

досить часто є уточнення про час його вчинення, під час посадки на судно, 

в пункті слідування і під час висадки з суден (ч. 1 ст.114, ч. 1 ст. 117 

КпАП); недодержання правил подачі сигналів під час водолазних робіт (ч.1 

ст. 116-2 КпАП) і т. ін. 

Нерідко у складі проступку у сфері перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом присутні такі ознаки, як: умови вчинення 

правопорушення -порушення встановлених на морському і річковому 

транспорті правил пожежної безпеки - (ст. 120 КпАП); способи вчинення -

перевищення судноводіями швидкості руху (ст. 122, ч. З ст. 116 КпАП); 

засоби вчинення - виготовлення з метою збуту, збут або використання 

завідомо підроблених квитків залізничного, водного, повітряного або 

автомобільного транспорту (ч. 1 ст. 135-1 КпАП);  стан правопорушника -

керування судном у стані сп'яніння (статті 129, 130 КпАП 
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Однією з ознак об'єктивної сторони є ознака участі у відносинах з 

правопорушником представників органів держави: наприклад, 

невиконання законних вимог посадових осіб органів морського транспорту  

(ст. 188-15 КпАП). 

Суб'єкт адміністративного проступку у сфері перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом характеризується окремими ознаками, 

за якими особа визнається як той, хто вчинив проступок. До ознак 

відносяться: осудність особи, її вік та виконання визначених законом 

протиправних діянь. Зазначені ознаки можна поділити на дві групи: 

загальні та спеціальні. Відповідно до цього і суб'єктів прийнято поділяти 

на загальні та спеціальні. 

Загальні ознаки властиві будь-якому суб'єкту, будь-якій особі, що 

піддається адміністративному стягненню. До загальних ознак належить вік 

і осудність. Вік, після досягнення якого наступає адміністративна 

відповідальність, встановлюється ст. 12 КпАП - з 16 років. Це загальне 

положення стосується і адміністративних проступків у сфері перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом. Отже, загальним суб'єктом 

проступків у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом буде особа 16-річного віку, звичайно осудна (деліктоздатна). 

Осудність - це здатність особи усвідомлювати свої дії, керувати ними 

і нести за них відповідальність. Спеціальними ознаками визнаються такі, 

які вказують на особливості правового становища суб'єктів і дозволяють 

диференціювати відповідальність різних категорій осіб і впливають на 

кваліфікацію правопорушення. 

Наявність у конкретних складах правопорушень додаткових, 

специфічних характеристик суб'єкта відокремлює його від загального 

суб'єкта. Такі суб'єкти називаються спеціальними. Стосовно 

правопорушень у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом  до них можна віднести, наприклад, посадових осіб; капітанів 
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суден; судноводіїв; водіїв; осіб, які не мають права керування; пасажирів 

суден. 

Природно, що правопорушення у сфері перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом здійснюють крім загальних і спеціальних 

суб'єктів ще й інші особи, правовий статус яких визначається законом й 

іншими нормативними актами, але характеристики цих осіб як суб'єктів не 

входять до складу правопорушень. Це особливі суб'єкти, до них належать: 

неповнолітні; військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані; 

рядовий і начальницький склад органів внутрішніх справ; депутати; 

інваліди. Наявність особливих ознак не впливає на кваліфікацію 

проступку, але останні можуть впливати на вид і розмір стягнення та 

порядок притягнення до відповідальності. Так, у разі вчинення проступків 

у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом 

неповнолітніми від 16 до 18 років (частина 3 ст. 130 КпАП), вони 

підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. Але 

з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи 

правопорушника до них можуть бути застосовані: 1) зобов'язання публічно 

або в іншій формі просити вибачення у потерпілого; 2) застереження; 3) 

догана або сувора догана; 4) передача неповнолітнього під нагляд батькам 

або особам, які їх замінюють (ст. 241 КпАП). За вчинення інших 

правопорушень у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом п до них застосовуються тільки зазначені вище заходи 

впливу. Отже, як бачимо, до неповнолітніх адміністративні стягнення за 

проступки у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом майже не застосовуються, хоча життєва дійсність потребує 

більш суворого реагування з боку держави. 

Законодавцем не досить повно (чітко) виписана адміністративна 

відповідальність військовослужбовців і призваних на збори 

військовозобов'язаних, осіб рядового і начальницького складів органів 

внутрішніх справ за проступки у сфері перевезення пасажирів та вантажів 
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морським транспортом. Статтею 15 КпАП передбачено, що вони несуть 

адміністративну відповідальність на загальних підставах за порушення 

правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки 

дорожнього руху, в інших випадках несуть відповідальність за 

дисциплінарними статутами. Тобто, якщо дотримуватися букви закону, то 

зазначені особи можуть притягатися до адміністративної відповідальності 

на загальних підставах тільки за порушення у сфері безпеки дорожнього 

руху, тобто за статтями 121-130, 140 КпАП, у всіх інших випадках 

правопорушення на транспорті у тому числі у сфері перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом - за дисциплінарним статутами. 

Такі суттєві проступки, як порушення правил безпеки руху 

морському, річковому транспорті та маломірних суднах, порушення 

правил пожежної безпеки на цих видах транспорту (частини 1, 2 ст. 109, 

частини 1, 3, 5 ст. 111, ст. 113, частини 2, 3 ст. 114, статті 116, 1161, 1162, 

120 КпАП), самовільне використання з корисливою метою транспортних 

засобів (ст. 132 КпАП), порушення правил перевезення небезпечних 

речовин і предметів (ст. 133 КпАП) залишилися поза увагою законодавця 

щодо адміністративної відповідальності на загальних підставах осіб, 

зазначених у ст. 15 КпАП. 

У зазначених випадках ці особи несуть відповідальність за 

дисциплінарними статутами, що, звичайно, має значні відмінності від 

адміністративної відповідальності та різні юридичні наслідки. 

Суб'єктивна сторона адміністративних проступків у сфері 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом описує психічне 

ставлення суб'єкта до скоєного ним діяння і його наслідків. Ознаками 

суб'єктивної сторони є: вина, мотив та мета. 

Вина - це усвідомлення (передбачення) особою недопустимості 

протиправної поведінки і можливості настання пов'язаних з поведінкою 

результатів. У деяких випадках це нехтування інтересів суспільства і 

конкретних громадян, негативне психічне ставлення до них. При 
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кваліфікації проступків суд або орган, який розглядає справу про 

адміністративний проступок, повинен з'ясувати ставлення винної особи до 

наслідків порушення правил безпеки руху та експлуатації морського 

транспорту, враховувати характер і мотиви допущених порушень, особу 

винного й інші обставини, що пом'якшують або обтяжують 

відповідальність. 

Вина є основною, обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони, вона 

охоплює дві можливі форми свідомості - намір і необережність, тобто 

умисна вина і необережна вина. 

Правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його 

вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, 

передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала 

настання цих наслідків. 

Кількість проступків, що здійснюються у сфері перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом тільки умисно, досить 

значна (наприклад, статті 109-119, 130-132, 133 КпАП та інші), але намір 

прямо названий як ознака складу проступку лише в ч. З ст. 116. 

Правопорушення визнається вчиненим з необережності, коли особа, 

яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків 

своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення 

або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була 

і могла їх передбачити. На відміну від умисної вини, вина з необережності 

пов'язується з психічним ставленням винної особи не до усвідомлення 

протиправної поведінки, а з психічним ставленням до настання шкідливих 

наслідків. З необережності на транспорті теж вчинюється значна кількість 

проступків (наприклад, ч. 2 ст. 116, ст. 120, 133 КпАП), які 

характеризуються в основному як відсутність належної уваги, обачності, 

легковажною самовпевненістю. 

Мотив та мета -це факультативні ознаки суб'єктивної сторони. Мета 

як уявне бачення наслідків у результаті вчинення проступку. Хоча у складі 
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проступків у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом тільки в одному випадку (ст. 132) вказана мета як 

конструктивна ознака і підлягає встановленню, але мотив і мета майже 

завжди присутні там, де є намір і обов'язково постає питання про їх 

установлення, оскільки в ряді випадків вони мають юридичне значення. 

Найбільш поширене адміністративне стягнення за правопорушення у 

сфері перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом - це 

штраф. За вчинення окремих правопорушень у сфері перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом передбачено застосування 

попередження: - порушенням правил завантаження, норм 

пасажиромісткості, обмежень по району та умовах плавання  (ч.1 ст. 116 

КУпАП); - порушення правил маневрування, подачі звукових сигналів, 

несення бортових вогнів і знаків (ч. 3 с. 116 КУпАП); порушення правил 

перевезення небезпечних речовин або предметів на морському і річковому 

транспорті (ч.2 с. 133 КУпАП). За вчинення окремих правопорушень у 

сфері перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом 

передбачено застосування позбавлення права керування маломірним 

судном на строк до трьох років:  - перевищення судноводіями маломірних 

суден установленої швидкості руху (ч.3 ст. 116 КУпАП); - керування 

річковими або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння (ч. 5 ст. 130 КУпАП). 

Адміністративні санкції мають широкий діапазон альтернативних 

стягнень. Це дає змогу правозастосовному органу (посадовій особі), що 

розглядає адміністративні правопорушення, більш об'єктивно визначитися 

із застосуванням того чи іншого стягнення з урахуванням особи 

правопорушника, його майнового стану, поведінки після вчинення 

проступку, характеру проступку тощо. Адміністративне стягнення, як 

зазначено у ст. 23 КпАП, є мірою відповідальності, але застосування 

адміністративної відповідальності у сфері перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом характеризується особливостями її 
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юридичної природи, специфікою багатоманітності суспільних відносин на 

транспорті, встановленням адміністративно-правових санкцій за 

порушення норм не тільки у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності, а й 

норм суто транспортного та інших галузей права. Це зумовлено тим, що: - 

по-перше, диспозиції багатьох правових норм, якими передбачена 

адміністративна відповідальність, як і в кримінальному праві, є 

бланкетними. Тому при застосуванні заходів адміністративного стягнення 

необхідно звертатися до інших нормативних актів, окремих технічних 

норм, які встановлюють правила охорони, порядку і безпеки руху 

транспортних засобів (наприклад, Правила руху в портах, визначених 

Законом України «Про морській порти»); по-друге, морський транспорт є 

джерелом підвищеної небезпек» (ч. З ст. 6 Закону «Про транспорт») і тому 

поряд з притягненням винних осіб до адміністративної відповідальності 

застосовуються заходи адміністративного впливу (заборона випуску 

морських транспортних засобів, припинення діяльності, відсторонення від 

керування морськими транспортними засобами та інші міри 

адміністративного попередження /та припинення); по-третє, справи про 

окремі адміністративні проступки у сфері перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом на відміну від інших проступків можуть 

розглядатися не тільки за місцем вчинення правопорушення, а й за місцем 

обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушника, що не 

пов'язує правозастосовний орган та правопорушника у просторі; по-

четверте, адміністративна відповідальність, на відміну від кримінальної чи 

цивільно-правової, встановлюється за протиправну, винну дію, яка не 

пов'язана з настанням шкідливих наслідків. 

Зазначені особливості відокремлюють адміністративну 

відповідальність у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом від інших видів юридичної відповідальності, надають їй 

гнучкого, оперативного і своєчасного реагування на негативні, 

протиправні прояви з боку порушників, вона стає актуальною і важливою, 
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насамперед, у разі запобігання злочинам, виховання населення в дусі 

поваги до законів і норм права. 

Найбільш поширеними видами правопорушень що посягають на 

порядок та безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом є: 1) порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на 

морському транспорті (ст. 114 КУпАП), що полягає в порушенні правил 

входу суден у порт і виходу їх з порту, руху і стоянки суден у портових 

водах, а також правил, що забезпечують безпеку пасажирів під час посадки 

на судна, в путі слідування і під час висадки їх з суден; проведення без 

належного дозволу водолазних робіт у портових водах, а також 

недодержання правил подачі сигналів під час цих робіт; пошкодження 

споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку; 2) порушення правил 

користування засобами морського транспорту (ст. 115 КУпАП), що 

проявляється в пошкодженні внутрішнього обладнання суден, куріння у 

невстановлених місцях на суднах; 3) порушення правил реєстрації 

торговельних суден (ст. 116-3 КУпАП), а також неповідомлення або 

несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни 

відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до 

Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, 

протягом двох тижнів з дня цих змін, або ухилення від обов'язкової 

реєстрації судна; 4) порушення правил пожежної безпеки на морському 

транспорті (ст. 120 КУпАП); 5) допуск до керування суднами 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 (ст. 129 КУпАП); 6) 

керування суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх 

увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, 

яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських 

препаратів, а також відмова осіб, які керують суднами від проходження 
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відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 130 КУпАП); 7) 

порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів на 

морському і річковому транспорті (ст. 133 КУпАП); 8) провезення ручної 

кладі понад установлені норми на морському транспорті (ст. 134 КУпАП); 

9) безквитковий проїзд пасажира, а так само провезення без квитка дитини 

віком від семи до шістнадцяти років на суднах водного транспорту (ст. 135 

КУпАП); 10) виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо 

підроблених квитків водного транспорту та інших проїзних документів і 

документів на перевезення вантажу, а також знаків поштової оплати, 

маркованої продукції, міжнародних купонів для відповіді, посвідчень 

особи для міжнародного поштового обміну та відбитків маркувальних 

машин (ст. 135-1 КУпАП); 11) порушення правил, спрямованих на 

забезпечення схоронності вантажів на морському транспорті (ст. 136 

КУпАП), зокрема - пошкодження пломб і запірних пристроїв контейнерів, 

трюмів та інших вантажних приміщень плавучих засобів, зривання з них 

пломб, пошкодження окремих вантажних місць та їх упаковки, пакетів, 

контейнерних пунктів (площадок), портів (пристаней) і складів, які 

використовуються для виконання операцій, зв'язаних з вантажними 

перевезеннями, а також перебування без належного дозволу на території 

контейнерних пунктів (площадок), вантажних районів (дільниць) портів 

(пристаней), шлюзів і зазначених вище складів [37].  

Поверховий аналіз складів даних правопорушень дає можливість 

стверджувати про відсутність чіткої їх системи та однозначності розуміння 

окремих правових категорій, що потребує їх наукового аналізу в межах 

окремого дослідження. Однак, в межах даного підрозділу роботи звернемо 

увагу на окремі шляхи удосконалення нормотворчої техніки при побудові 

норм, які встановлюють відповідальність за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом.  
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По-перше, доцільно було об’єднати в межах окремої статті 

правопорушення, пов’язані з завданням матеріальної шкоди об’єктам 

морського транспорту: ч.3 ст. 114 КУпАП - пошкодження споруд і 

пристроїв сигналізації та зв'язку; ч. 1 ст. 115 КУпАП - пошкодження 

внутрішнього обладнання суден; ч.1,2 ст. 136 КУпАП - порушення правил, 

спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на морському 

транспорті. По-друге, об’єднати в одній нормі види адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з порушеннями пасажирами правил поведінки 

на морському транспорті в процесі його експлуатації, до яких слід 

включити в тому числі і нині діючі норми: статті 120 КУпАП «Порушення 

правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і 

повітряному транспорті», статті 115 КУпАП «Порушення правил 

користування засобами морського транспорту». Правила поведінки 

пасажирів на морському транспорті мають бути чітко прописані у 

відповідному Положенні, затвердженому наказом Мінінфараструктури 

України, та мають бути доведені до відома всім пасажирам, які 

знаходяться на морському судні. 

По-третє, необхідно запровадити адміністративну та кримінальну 

відповідальність за порушення правил, норм та стандартів безпеки 

перевезення пасажирів морським транспортом. Також необхідно 

запровадити кримінальну відповідальність за порушення правил 

перевезення небезпечних речовин і предметів на морському транспорті та 

чітко, в законодавчій нормі (а не коментарі до неї) встановити критерії 

відмінності цієї норми від порушення правил перевезення небезпечних 

речовин і предметів на морському транспорті (ст.133 КУпАП), за яке 

встановлено адміністративну відповідальність. Критерієм відмінності, і 

ознаками кримінального правопорушення має бути вчинення таких діянь, 

якщо це призвело до завдання значної шкоди довкіллю або створило 

загрозу життю та здоров’ю людей, чи призвело до загибелі людей [63, 

с.70].  
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В цілому вважаємо, що для зручності користування законодавством, 

яке встановлює відповідальність за правопорушення на морському 

транспорті громадянами та для удосконалення правозастосовної практики 

доцільно виокремити групи адміністративних правопорушень у сфері 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом: 1) 

правопорушення, що посягають на безпеку перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом; 2) порушення, що посягають на 

нормальну діяльність морського транспорту та його інфраструктури; 3) 

порушення правил поведінки пасажирів морських судів. 

Проблем є питання ефективності санкції за вчинення даної групи 

правопорушень. Так, в більшості випадків за їх вчинення застосовуються 

незначні суми штрафу від одного до десяти неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян, що, по-перше, не співвідноситься зі ступенем суспільної 

шкоди яка завдається, а більше може бути завдана такими діяннями, 

особливо коли мова йде про виокремлену нами категорію цих 

правопорушень - правопорушень, що посягають на безпеку перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом; по-друге, значно 

відрізняється від сум штрафів, які застосовуються за порушення правил та 

норм на авіаційному транспорті, хоча рівень безпеки експлуатації та 

загрози від його порушення на морському транспорті є не меншим. Так, 

пошкодження внутрішнього обладнання суден (ч.3 ст. 115 КУпАП) 

карається штрафом на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (далі - н.м.д.г.), в той же час пошкодження 

повітряних суден та їх устаткування тягне за собою накладення штрафу від 

п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Слідуючи логікі запропонованого вище виокремлення окремих груп 

правопорушень у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом, доцільно на нашу думку здійснювати диференціацію 

адміністративних санкцій за їх вчинення. Так, за вчинення правопорушень, 

що посягають на безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським 
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транспортом (як діянь з найвищим, серед правопорушень цієї сфери, 

ступенем суспільної шкідливості, наближеної до суспільної небезпеки) 

доцільно застосовувати штраф в сумі від 50 до 70 н.м.д.г., наприклад, за 

порушення правил пожежної безпеки, перевезення пасажирів понад 

нормовану кількість, що визначена технічним паспортом судна та інші 

порушення, що посягають на нормальну діяльність морського транспорту 

та його інфраструктури. За правопорушення, що виявилось в грубому 

порушені правил перевезення небезпечних речовин або предметів на 

морському транспорті доцільно застосовувати позбавлення (призупинення 

дії на певний строк) ліцензії на перевезення, як вид адміністративного 

стягнення, що має, на нашу думку, застосовуватись у порядку визначеному 

КУпАП до юридичних осіб – власників морського судна. За порушення 

правил поведінки пасажирами на морських судах, наприклад, куріння не 

встановленому місці, пошкодження обладнання судів, яке не впливає на 

безпеку його експлуатації, та інші порушення правил поведінки на 

морському транспорті доцільно застосовувати штраф у розмірі від 30 до 50 

н.м.д.г., або громадські роботи строком від 40 до 50 годин. 

 

2.2. Особливості кваліфікації порушень правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом. 

 

Як було зазначено вище, адміністративні правопорушення у сфері 

дотримання правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом є досить поширеними в адміністративно-деліктній сфері 

суспільних відносин, і пов’язано це, з однієї сторони – з суттєвим місцем 

морського транспорту в національній мережі переміщення товарно-

матеріальних цінностей (більше 40% сировини, продукції, транспортних 

засобів та засобів виробництва імпортується в Україну та експортується з 

України морським транспортом), з іншої – низьким рівнем превентивної 

діяльності, пов’язаної з попередженням правопорушень, що вчиняються у 
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сфері перевезення пасажирів та вантажів даним видом транспорту. Так, за 

офіційними даними Укрморрічінспекції, органу, який відповідно до 

законодавства здійснює державний нагляд (контролю) за безпекою на 

морському транспорті, одним із механізмів якого є застосування заходів 

адміністративної відповідальності за порушення перевезень пасажирів та 

вантажу морським транспортом у 2014 році до адміністративної 

відповідальності за порушення перевезень пасажирів та вантажу морським 

транспортом було притягнуто 1020 юридичних осіб та 2087 фізичних осіб; 

у 2015 році показники знизились до 675 юридичних осіб та 1239 фізичних 

осіб з причини анексії Криму та не можливості органів публічної влади 

України виконувати в АРК Крим свої функції. Щорічно до державного 

бюджету за рахунок сплати штрафів за вчинення вищевказаних 

адміністративних правопорушень надходить близько 2 млн. 345 тис. грн. 

[33]. Тільки у 2015 році інспекторами з безпеки на морському транспорті 

складено 543 протоколи про адміністративні правопорушення на 

морському та річковому транспорті, видано 142 приписи та 

уповноваженими особами винесено 433 постанови про притягнення до 

адміністративної відповідальності [34]. 

Попри досить вагомі показники застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення даних правопорушень, 

значна частина їх залишається невиявленими (латентними), що зумовлено, 

у тому числі, складностями в їх нормативному визначені та механізмі 

застосування заходів адміністративної відповідальності за їх вчинення. 

Окрім того, що існує потреба систематизації правопорушень у цій сфері та 

законодавчої деталізації складів таких правопорушень та ефективності 

адміністративних санкцій, проблемними є питання визначення підстав 

адміністративної відповідальності за правопорушення що посягають на 

порядок та безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом. 
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Найбільш поширеними видами правопорушень що посягають на 

порядок та безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом є: 1) порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на 

морському транспорті (ст. 114 КУпАП), що полягає в порушенні правил 

входу суден у порт і виходу їх з порту, руху і стоянки суден у портових 

водах, а також правил, що забезпечують безпеку пасажирів під час посадки 

на судна, в путі слідування і під час висадки їх з суден; проведення без 

належного дозволу водолазних робіт у портових водах, а також 

недодержання правил подачі сигналів під час цих робіт; пошкодження 

споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку; 2) порушення правил 

користування засобами морського транспорту (ст. 115 КУпАП), що 

проявляється в пошкодженні внутрішнього обладнання суден, куріння у 

невстановлених місцях на суднах; 3) порушення правил реєстрації 

торговельних суден (ст. 116-3 КУпАП), а також неповідомлення або 

несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни 

відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до 

Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, 

протягом двох тижнів з дня цих змін, або ухилення від обов'язкової 

реєстрації судна; 4) порушення правил пожежної безпеки на морському 

транспорті (ст. 120 КУпАП); 5) допуск до керування суднами 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 (ст. 129 КУпАП); 6) 

керування суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх 

увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, 

яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських 

препаратів, а також відмова осіб, які керують суднами від проходження 

відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських 
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препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 130 КУпАП); 7) 

порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів на 

морському і річковому транспорті (ст. 133 КУпАП); 8) провезення ручної 

кладі понад установлені норми на морському транспорті (ст. 134 КУпАП); 

9) безквитковий проїзд пасажира, а так само провезення без квитка дитини 

віком від семи до шістнадцяти років на суднах водного транспорту (ст. 135 

КУпАП); 10) виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо 

підроблених квитків водного транспорту та інших проїзних документів і 

документів на перевезення вантажу, а також знаків поштової оплати, 

маркованої продукції, міжнародних купонів для відповіді, посвідчень 

особи для міжнародного поштового обміну та відбитків маркувальних 

машин (ст. 135-1 КУпАП); 11) порушення правил, спрямованих на 

забезпечення схоронності вантажів на морському транспорті (ст. 136 

КУпАП), зокрема - пошкодження пломб і запірних пристроїв контейнерів, 

трюмів та інших вантажних приміщень плавучих засобів, зривання з них 

пломб, пошкодження окремих вантажних місць та їх упаковки, пакетів, 

контейнерних пунктів (площадок), портів (пристаней) і складів, які 

використовуються для виконання операцій, зв'язаних з вантажними 

перевезеннями, а також перебування без належного дозволу на території 

контейнерних пунктів (площадок), вантажних районів (дільниць) портів 

(пристаней), шлюзів і зазначених вище складів [37].  

Поверховий аналіз складів даних правопорушень дає можливість 

стверджувати про відсутність чіткої їх системи. Для усунення цієї 

прогалини нами було запропоновано систематизувати адміністративні 

правопорушення у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом на такі групи: 1) правопорушення, що посягають на безпеку 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом; 2) порушення, 

що посягають на нормальну діяльність морського транспорту та його 

інфраструктури; 3) порушення правил поведінки пасажирів морських судів 

[64, с.211]. 
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Однак на виконання завдань дослідження в межах даного підрозділу 

роботи доцільно виокремити особливості адміністративно-правової 

кваліфікації найбільш поширених порушень правил перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом та запропонувати окремі пропозиції 

щодо удосконалення матеріальних норм складів правопорушень у цій 

сфері, що матиме позитивний вплив на правозастосовну практику. 

Найпоширенішим видом правопорушень, що посягають на безпеку 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом є порушення 

правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті (ст. 

114 КУпАП). 

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері 

охорони порядку і безпеки руху на морському транспорті. До складу 

морського транспорту входять підприємства морського транспорту, що 

здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, порти і пристані, судна, 

судноремонтні заводи, морські шляхи сполучення, а також підприємства 

зв'язку, промислові, торговельні, будівельні і постачальницькі 

підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної 

культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації та інші 

підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що 

забезпечують роботу морського транспорту (ст. 24 Закону України «Про 

транспорт»). Для забезпечення безпеки мореплавства, відповідно до ст. 75 

Кодексу торговельного мореплавства України, на морські порти 

покладається здійснення таких функцій: 1) забезпечення безпечного руху в 

портових водах, безпечної стоянки та обробки суден; 2) утримання у 

справному стані гідротехнічних споруд, засобів зв'язку і 

електрорадіонавігації, що перебувають у володінні порту; 3) утримання у 

справному стані засобів навігаційного устаткування на підхідних каналах і 

акваторії порту; 4) контроль і підтримання оголошених глибин; 5) 

визначення районів обов'язкового використання буксирів; 6) забезпечення 

виконання вимог чинного законодавства України щодо охорони 



78 
 
навколишнього природного середовища; 7) надання допомоги потерпілим; 

8) вжиття ефективних заходів для прийняття з суден забруднених і стічних 

вод (для нафтоперевантажувальних портів також вод, що містять нафту), 

сміття та інших речовин, шкідливих для навколишнього природного 

середовища і здоров'я людини, а також зменшення обсягів утворення та 

для знешкодження, переробки, безпечного складування або захоронення 

виробничих, побутових та інших відходів [65]. 

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 114 КУпАП 

полягає: по-перше, у порушенні правил входу суден у порт і виходу їх з 

порту, руху і стоянки суден у портових водах, а також правил, що 

забезпечують безпеку пасажирів під час посадки на судна, в путі 

слідування і під час висадки їх з суден; по-друге, у проведенні без 

належного дозволу водолазних робіт у портових водах, а також 

недодержання правил подачі сигналів під час цих робіт; по-третє, у 

пошкодженні споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку.  

Слід зазначити, що диспозиція цієї та інших норм, які встановлюють 

адміністративну відповідальність за правопорушення, що посягають на 

безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом має 

відсильний характер, оскільки правила безпеки перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом урегульовані різними нормами, зокрема: 

1) Кодексом торгівельного мореплавства України (далі – КТМУ) від 23 

травня 1995 року № 176/95, який регулює відносини, що виникають з 

торговельного мореплавства, тобто діяльності, пов'язаної з використанням 

суден для перевезення вантажів та пасажирів [65]; 2) Законом України 

«Про морські порти України» від 17 травня 2012 року № 4709-VI [66], 

яким в ст. 14 визначено, що «безпека мореплавства в акваторії морського 

порту забезпечується адміністрацією морських портів України, власниками 

морських терміналів і гідротехнічних споруд, судновласниками, іншими 

суб’єктами господарювання, що провадять свою діяльність у морському 

порту, відповідно до законодавства і правил, визначених обов’язковими 
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постановами по порту»; 3) Порядком оформлення приходу суден у 

морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення 

виходу суден із морського порту, затвердженим Наказом Міністерства 

інфраструктури України від 27.06.2013 № 430 [67] в якому унормовано 

процедури з оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу 

на вихід суден із морського порту та оформлення виходу суден із 

морського порту; 4) Правилами надання послуг у морських портах 

України, затвердженими Наказом Міністерства інфраструктури України 

від 05.06.2013 № 348 [68] які регулюють відносини, пов’язані з наданням 

послуг у морських портах та на підходах до них з вантажно-

розвантажувальних робіт, обслуговування суден, пасажирів та 

транспортних засобів, а також з наданням інших послуг, що звичайно 

надаються в морських портах у частині, що стосується зобов’язань за 

міжнародними договорами України відповідно до статті 19 Закону України 

«Про морські порти України», та встановлюють вимоги до виконання 

технологічних процесів з урахуванням особливостей роботи в морських 

портах. 

Разом з тим, слід зауважити, що попри стабільний розвиток галузі 

морських перевезень, в Україні відсутні єдині правила перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом в яких були б 

систематизовані та чітко перераховані діяння, які кваліфікувались як їх 

порушення, що спростило б кваліфікацію адміністративних 

правопорушень в цій сфері та підвищило б безпеку морських перевезень. 

Тому, вважаємо за доцільне Міністерству інфраструктури України 

розробити та затвердити Правила перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом, накшталт Правил повітряних перевезень пасажирів 

і багажу, затверджених Наказом від 30.11.2012  № 735 [69]. 

Суб'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 114 КУпАП 

характеризується виною у формі умислу або необережності. При цьому 

слід відзначити, що умисна форма вини є характерною лише відносно 
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окремих дії, зокрема: проведення без належного дозволу водолазних робіт 

у портових водах та пошкодження споруд і пристроїв сигналізації та 

зв'язку. 

Окремо слід звернути увагу на суб’єктів даного правопорушення. 

Ними є як фізичні осудні особи – громадяни, які є пасажирами суден у 

випадку знову ж таки проведення без належного дозволу водолазних робіт 

у портових водах та пошкодження споруд і пристроїв сигналізації та 

зв'язку, так і посадові особи, які відповідальні за дотримання безпеки 

перевезень пасажирів та вантажу. У зв’язку з цим, на нашу думку, 

недоречно встановлювати відповідальність за порушення правил входу 

суден у порт і виходу їх з порту, руху і стоянки суден у портових водах, а 

також правил, що забезпечують безпеку пасажирів під час посадки на 

судна, в путі слідування і під час висадки їх з суден відносно фізичних осіб 

загальної правосуб’єктності, таку відповідальність мають нести виключно 

посадові особи, і ця відповідальність має бути посилена.  

Окремо слід звернути увагу на необхідності відмежування 

адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил 

безпеки перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом. Так, 

статтею 276 Кримінального кодексу України (далі – КК України) 

встановлено відповідальність посадових осіб, зокрема за порушення 

правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту, а також 

недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та 

зв'язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших 

тяжких наслідків [70]. Тобто чітко визначено суб’єкт відповідальності – 

працівник транспорту (особа, яка перебуває на відповідній посаді, 

визначеній штатом суб’єкта, який надає послуги з перевезення пасажирів 

та вантажу водним транспортом), а також встановлено обов’язкові для 

настання кримінальної відповідальності ознаки об’єктивної сторони 

кримінального правопорушення – наслідку у вигляді створення небезпеки 

для життя людей або настання інших тяжких наслідків, під якими слід 
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розуміти наслідки у вигляді створення небезпеки для життя або здоров'я 

людей або настання інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 276), тобто такі зміни 

в навколишньому світі, насамперед в технічному стані транспортних 

засобів та інших об'єктів транспортної інфраструктури, в обстановці руху 

(зокрема взаємному розташуванні транспортних засобів), в стані, в якому 

перебувають особи, що керують транспортними засобами, за яких 

створюється високий ступінь ймовірності заподіяння реальної шкоди - 

настання воднотранспортних аварій чи катастроф [71, с.457]. Тобто 

порушення має бути таким, внаслідок якого можуть статися загибель 

людей або настати інші тяжкі наслідки (зокрема тяжкі тілесні ушкодження, 

велика матеріальна шкода, перерва у роботі транспорту). Відмітимо що для 

настання кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 276 КК України 

достатньою є наявність обставин створених суб’єктом кримінальної 

відповідальності, за яких наступила реальна небезпека для життя або 

здоров'я людей або могли настати інші тяжкі наслідки. У випадку ж їх 

настання, діяння будуть кваліфіковані за іншими частинами цієї статті: за 

ч. 2 ст. 276 – у випадку завдання потерпілому середньої тяжкості чи 

тяжких тілесних ушкоджень, або великої матеріальної шкоди, а за ч. 3 ст. 

276 - якщо вони спричинили загибель людей, при умові вчинення цих 

діянь з необережності, а в іншому випадку, тобто при умисній формі вини 

мають кваліфікуватись за сукупністю з більш важкими злочинами. 

Таким чином, слід засвідчити, що існує складність у кваліфікації 

кримінальних на адміністративних правопорушень, що посягають на 

порядок та безпеку перевезення пасажирів та вантажів водним (у тому 

числі морським) транспортом. Вихід уявляється в необхідності 

диференціації юридичної відповідальності за ці діяння, відмінними 

ознаками якої мають стати – наслідки порушення та форма вини. 

За прикладом кримінального законодавства, доцільним є урівняння 

адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки 

перевезення вантажу та пасажирів водним, повітряним та залізничним 
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транспортом, оскільки: по-перше, рівень небезпеки для життя, здоров’я 

громадян та пошкодження або втрати вантажу у випадку порушення 

безпеки експлуатації даних видів транспорту є відносно однаковим; по-

друге, правила безпеки перевезення в них носять типових характер, 

розробляються та затверджуються одним відомством, що відповідає за 

безпеку перевезень - Міністерством інфраструктури України. 

Таким чином, з урахуванням зазначеного, з метою встановлення 

диференціації юридичної відповідальності за порушення правил безпеки 

перевезення пасажирів та вантажу водним, повітряним та залізничним 

транспортом та спрощення правозастосовної практики, доцільно статтю 

114 КУпАП замість існуючої викласти у новій редакції наступного змісту: 

«Стаття 114. Порушення правил безпеки перевезення пасажирів та 

вантажу водним, повітряним та залізничним транспортом. 

Порушення перевізником правил безпеки перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом, що не створило небезпеку для життя 

людей або настання інших тяжких наслідків, - 

тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Пошкодження водного, повітряного та залізничного транспорту, 

транспортних магістралей, що створило порушення правил безпеки 

перевезення пасажирів та вантажу,  якщо це не створило небезпеку для 

життя людей або настання інших тяжких наслідків, - 

тягне за собою накладення штрафу в розмірі сорока 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Наступною адміністративно-деліктною нормою, яка потребує 

юридичного аналізу є стаття 115 КУпАП, якою встановлено 

адміністративну відповідальність за порушення правил користування 

засобами морського транспорту, що проявляється в пошкодженні 

внутрішнього обладнання суден, куріння у невстановлених місцях на 

суднах. 
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Об'єкт цього правопорушення є подвійним, з однієї сторони це 

суспільні відносини у сфері безпеки на морському транспорті, з іншої – 

суспільні відносини у сфері охорони власності. 

Об'єктивна сторона правопорушень - пошкодження внутрішнього 

обладнання суден, полягає у вчиненні активних дій щодо завдання 

матеріальної шкоди внутрішньому обладнанню суден. Відповідно до ст. 15 

Кодексу торговельного мореплавства під судном необхідно розуміти 

самохідну чи несамохідну плавучу споруду, що використовується: 1) для 

перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для рибного чи іншого 

морського промислу, розвідки і добування корисних копалин, рятування 

людей і суден, що зазнають лиха на морі, буксирування інших суден та 

плавучих об'єктів, здійснення гідротехнічних робіт чи піднімання майна, 

що затонуло в морі; 2) для несення спеціальної державної служби (охорона 

промислів, санітарна і карантинна служби, захист моря від забруднення 

тощо); 3) для наукових, навчальних і культурних цілей; 4) для спорту; 5) 

для інших цілей. Пошкодження внутрішнього обладнання суден 

передбачає будь-які дії, спрямовані на порушення цілісності та 

виконуваних функцій останнього. При кваліфікації правопорушень з 

матеріальним складом потрібно обов’язково враховувати матеріальні 

наслідки та завдану шкоду, що є критерієм відмінності такого діяння від 

кримінального правопорушення. Так, статтею 277 КК України встановлено 

кримінальну відповідальність за умисне руйнування або пошкодження 

суден, засобів зв'язку чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані на 

приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, 

якщо це спричинило чи могло спричинити аварію судна або порушило 

його нормальну роботу, або створило небезпеку для життя людей чи 

настання інших тяжких наслідків. Таким чином, об'єктивна сторона цього 

злочину включає в себе такі обов'язкові ознаки, як діяння, наслідки та 

причинний зв'язок між діянням і наслідками і може проявитися у таких 

формах: 1) руйнування зазначених вище предметів; 2) їх пошкодження; 3) 
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інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний 

для експлуатації стан, тобто будь-які дії, внаслідок яких відбуваються 

зміни, що унеможливлюють або істотно ускладнюють використання 

об'єктів транспорту без шкоди для безпеки руху (вимкнення живлення, 

підключення обладнання, яке спотворює сигнали, підкладення сторонніх 

предметів на шляхи сполучення і т.д.) При цьому самі об'єкти транспорту 

можуть і не пошкоджуватися, але їх безпечна експлуатація стає 

неможливою. 

Для аналізованого злочину характерним є настання наслідків двох 

рівнів, що слід враховувати при встановленні причинного зв'язку та вини. 

Наслідки першого рівня (проміжні) пов'язані зі зміною в самих об'єктах 

транспорту - їх руйнуванням, пошкодженням; приведенням в непридатний 

для експлуатації стан. Такі наслідки настають обов'язково, вони 

невіддільні від діяння, однак їх настання ще не є достатньою підставою для 

настання кримінальної відповідальності за ст. 277 КК України. Така 

відповідальність обумовлюється також наслідками другого рівня: 1) 

спричиненням аварії судна; 2) можливістю спричинення аварії судна; 3) 

порушенням нормальної роботи транспорту; 4) створенням небезпеки для 

життя людей чи небезпеки настання інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 277). 

При цьому під аварією на транспорті слід розуміти подію, пов'язану з 

пошкодженням рухомого складу або шляхів сполучення (зіткнення, 

затоплення). Порушення нормальної роботи судна охоплює припинення 

його руху, значні порушення розкладу, необхідність значних зусиль, 

засобів, часу до ліквідації наслідків аварії тощо. Причинний зв'язок у 

цьому злочині має специфіку, обумовлену характером наслідків. Такий 

зв'язок потрібно встановити: а) між діянням суб'єкта і змінами в об'єктах 

транспорту, тобто довести, що саме поведінка особи потягла за собою їх 

руйнування, пошкодження чи приведення в непридатний стан; б) між 

руйнуванням, пошкодженням чи приведенням в непридатний стан об'єктів 
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транспорту і наслідками, вказаними в диспозиції відповідної частини ст. 

277 КК України. 

Таким чином для настанню адміністративної відповідальності за 

пошкодження внутрішнього обладнання суден мають бути оцінені такі 

критерії: 1) пошкодження внутрішнього обладнання суден не мають бути 

спрямовані на приведення судна у непридатний для експлуатації стан; 2) 

таке пошкодження має бути таким, що не може спричинити аварію судна 

або порушило нормальну його роботу; 3) пошкодження не має створювати 

небезпеку для життя людей чи настання інших тяжких наслідків, як ознак 

кримінальної відповідальності. 

Суб'єктивна сторона правопорушення - пошкодження внутрішнього 

обладнання суден характеризується як виною у формі необережності так і 

умислу. 

У зв’язку з цим не можна визнати ефективною санкцію за умисне 

пошкодження внутрішнього обладнання суден, яка складає застосування 

штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. Спробою виправлення такої ситуації була пропозиція щодо 

збільшення санкції за пошкодження внутрішнього обладнання суден 

вносились, запропонована у проекті Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення 

відповідальності за правопорушення у сфері морського та річкового 

транспорту)», де було запропоновано підвищити в 10 раз санкції за це 

діяння та встановити їх на рівні від десяти до тридцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян [72], однак вона до цього часу, нажаль, не 

знайшла підтримку в законотворців. 

Стосовно іншого складу правопорушення, передбаченого статтею 

115 КУпАП, то воно передбачає відповідальність за куріння у 

невстановлених місцях на суднах. При цьому слід зауважити, що в КУпАП 

існує спеціальна норма, яка встановлює відповідальність за куріння 

тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших 
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місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради 

(стаття 175-1), яка передбачає застосування санкції у вигляді 

попередження або накладення штрафу від трьох до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В свою чергу за куріння у 

невстановлених місцях на судні тягне за собою попередження або 

накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, тобто більш жорстку санкцію, що виглядає логічним з 

позиції безпеки експлуатації судна та шкоди, яка може бути завдана в 

результаті необережного поводження в джерелом вогню. 

Слід зауважити, що найбільш складним для кваліфікації цього діяння 

є визначення місць в яких заборонено чи дозволено куріння на судні. Так, 

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» від 

22.09.2005 № 2899-IV [73] в статті 13 визначає заборону куріння 

тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів, зокрема у 

транспорті загального користування, що використовується для перевезення 

пасажирів. Таким чином закон взагалі забороняє куріння у будь-якому 

транспорті, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі 

пасажирських морських суден, що викликає недоцільність вживання в 

нормі ч. 2с. 115 КУпАП поняття «встановлених місць для куріння на 

суднах». Деякі спроби унормувати цю проблему були висловлені в проекті 

Закону України «Про протидію шкідливому впливу куріння на здоров’я 

населення» [74], в якому запропоновано визначити місця, де забороняється 

куріння тютюнових виробів, зокрема до таких місць віднесено всі види 

громадського транспорту, крім спеціально відведених місць у вагонах 

пасажирських суден, причому ці місця мають бути влаштовані так, щоб 

тютюновий дим не поширювався за їхні межі. А власники або 

уповноважені ними особи, чи орендарі відповідних суден зобов'язані 

відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією 

чи іншими засобами для видалення  тютюнового  диму,  а також 
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розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про 

шкоду,  якої завдають здоров'ю людини  куріння  тютюнових  виробів  чи  

інші способи їх вживання. Однак, дане положення до цього часу не 

знайшло свого належного правого регулювання. Таким чином слід 

констатувати про повну заборону куріння на суднах, які передбачені для 

перевезення пасажирів, а на суднах, які передбачені для перевезення 

товарів такі місця мають бути визначені та належним чином обладнанні 

власником або уповноваженою ним особою.  

З урахуванням зазначеного, пропонуємо ч.2 ст. 115 «Порушення 

правил користування засобами морського транспорту», викласти в 

наступній редакції: «Куріння на пасажирських суднах, а також на 

транспортних суднах у невстановлених місцях – 

тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'яти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Наступною адміністративно-деліктною нормою, яка потребує 

юридичного аналізу є стаття 120 КУпАП, якою встановлено 

адміністративну відповідальність за порушення правил пожежної безпеки 

на морському транспорті. 

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини в сфері 

пожежної безпеки. Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною 

частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, 

національного багатства і навколишнього природного середовища. 

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція 

України, Закон України «Про пожежну безпеку» та правила пожежної 

безпеки, які регулюють відповідні відносини в окремих галузях суспільної 

діяльності. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про пожежну безпеку» 

громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які 

перебувають на території України, зобов'язані: виконувати правила 

пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві 



88 
 
особистої власності, первинними засобами гасіння пожеж і 

протипожежним інвентарем, виховувати у дітей обережність у поводженні 

з вогнем; повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та 

вживати заходів щодо її ліквідації, рятування людей і майна. 

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної 

безпеки, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів 

державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів винні в цьому 

посадові особи, інші працівники підприємств, установ, організацій та 

громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним 

законодавством. За порушення встановлених законодавством вимог 

пожежної безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів 

державного пожежного нагляду підприємства, установи та організації 

можуть притягатися у судовому порядку до сплати штрафу. 

Дотримання пожежної безпеки на морському транспорті 

регламентується Положенням про відомчу пожежну охорону об'єктів 

морського і річкового транспорту України, затвердженим наказом 

Міністерства транспорту України від 01.07.1998 р. № 257 [75], та іншими 

нормативно-правовими актами. Відповідно до цього положення підрозділи 

відомчої пожежної охорони (ВПО) на об'єктах морського і річкового 

транспорту України створюються з метою гасіння пожеж, захисту життя та 

здоров'я громадян,  державної власності від пожеж і підтримання 

належного рівня  пожежної безпеки на цих об'єктах. ВПО є складовою 

частиною Міністерства інфраструктури України. Основними завданнями 

ВПО є: профілактичне та пожежно-оперативне обслуговування об’єктів 

морського транспорту, здійснення контролю за виконанням 

протипожежних вимог, гасіння та ліквідація  пожеж,  рятування  людей  та 

матеріальних цінностей на пожежах та ін. Відповідно посадові особи 

відомчої  пожежної  охорони,  виконуючи службові обов'язки, мають право 

Складати адміністративні протоколи та готувати пропозиції щодо 

притягнення до відповідальності  посадових  осіб, інших працівників  
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підприємств, на яких вона створена, винних у порушенні вимог  пожежної 

безпеки, встановлених актами законодавства. 

Об'єктивна сторона правопорушення полягає у порушенні 

встановлених на морському транспорті правил пожежної безпеки. 

Для цього правопорушення властивою є необережна форма вини. 

Дане діяння слід відмежовувати від кримінального правопорушення, 

відповідальність за яке передбачена статтею 270 КК України «Порушення 

встановлених законодавством вимог пожежної безпеки», а саме: 

порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо 

воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю 

людей або майнову шкоду у великому розмірі, або як кваліфікуюча ознака, 

передбачена ч. 2 цієї статті - е саме діяння, якщо воно спричинило загибель 

людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі 

наслідки. Тобто знову ж таки мова йде про наявність норми з матеріальним 

складом, тобто для настання кримінальної відповідальності має бути 

встановлено причинний зв’язок між протиправним діянням та його 

наслідками, перелік яких чітко визначений в диспозиції цієї норми. 

Суб'єктами правопорушення, передбаченого ст. 120 КУпАП можуть 

бути будь-які осудні особи, яким виповнилося 16 років, а також посадові 

особи морського транспорту, до компетенції яких належить організація та 

контроль додержання пожежної безпеки. 

Наступною адміністративно-деліктною нормою, яка потребує 

юридичного аналізу є стаття 129 КУпАП, якою встановлено 

адміністративну відповідальність за допуск до керування суднами 

судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх 

увагу та швидкість реакції. 

Об'єктом правопорушень, передбачених коментованою статтею, є 

суспільні відносини у сфері забезпечення безпеки руху на морському 

транспорті. Беручи до уваги небезпеку, якою є участь у керуванні 
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морськими транспортними засобами осіб, що перебувають у стані 

сп'яніння, законодавець у нормах багатьох правових актів встановив 

заборону на допуск зазначених осіб до керування різними видами 

транспортними засобами, у тому числі судами. Так, відповідно до 

Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та 

річковому транспорті, посадові особи Укрморрічінспекції здійснюючи 

контроль і нагляд за виконанням правил безпеки руху на морському та 

річковому транспорті, наділяються повноваженнями не допускати до 

керування транспортними засобами осіб, які не пройшли у встановлений 

строк медичного огляду, перебувають у стані алкогольного чи 

наркотичного сп'яніння, або у хворобливому стані, або під впливом ліків, 

що знижують їх реакцію і увагу. З метою визначення здатності кандидатів 

у судноводії і судноводіїв до безпечного керування транспортними 

засобами проводиться медичний огляд. Зазначений огляд передбачає: 

попередні, періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а 

також позачергові огляди, зумовлені необхідністю. Періодичність оглядів, 

порядок їх проведення і направлення судноводіїв на позачергові огляди 

визначаються Міністерством охорони здоров'я України і затверджуються 

відповідним державним органом з безпеки мореплавства. 

Об'єктивна сторона цього правопорушення полягає у допуску до 

керування суднами судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння, або у хворобливому стані, або під 

впливом лікарських препаратів, Що знижують їх увагу та швидкість 

реакції, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду. 

Наявність хворобливого стану визначається відповідно до положень 

Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до 

керування відповідними морськими судами, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 24.12.1999 р. № 299 [76]. 

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. З цієї статті, уявляє 

собою допуск до керування річковим або маломірним судном осіб, які 
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перебувають у стані сп'яніння. Заборона щодо допуску до керування 

річковими та маломірними суднами зазначених осіб встановлена рядом 

нормативних актів, зокрема, Положенням про систему управління 

безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, 

затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 р. 

№ 904. [77]. 

Суб'єктивна сторона цього правопорушення полягає у наявності 

вини у формі умислу або необережності. 

Суб'єктами правопорушення можуть бути посадові особи, до 

компетенції яких належить допуск до керування суднами судноводіїв. 

Схожою до ст. 129 КУпАП за своїми об’єктивними ознаками є є 

стаття 130 КУпАП, якою встановлено адміністративну відповідальність за 

керування суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх 

увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, 

яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських 

препаратів, а також відмова осіб, які керують суднами від проходження 

відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. 

Не має необхідності здійснювати поглиблений аналіз даної норми, 

адже як кричному стану управління перед усім транспортними засобами в 

стані сп’яніння так і заходам встановлення відповідальності за керування 

різними видами транспорту  в стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції присв’ячено багато уваги як науковців так і практиків і 

представників громадськості. Не менша нагальною є проблема 

встановлення адміністративної відповідальності суднами судноводіями в 

стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, адже коли це 

здійснює судноводій, який керує пасажирським морським або навіть 
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вантажним морським транспортом створюється надзвичайна ситуація, яка 

може привести до завдання шкоди життю и здоров’ю великої кількості 

громадян або може завдати значні матеріальні, або екологічні збитки. 

Тому, на наше глибоке переконання за дане діяння має бути встановлена 

доволі жорстка кримінальна відповідальність, що цілком співвідноситься з 

практикою провідних морських держав світу. 

Нижче доцільно звернути увагу на процедуру виявлення стану 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння у судноводія, адже вона 

зазнала суттєвих змін і є уніфікованою з процедурою виявлення такого 

сп’яніння у водіїв транспортних засобів. 

Порядок огляду водіїв транспортних засобів на стан алкогольного 

сп’яніння і правові наслідки його недотримання визначенні статтею 266 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП). 

Згідно ч.2 ст. 266 КУпАП огляд водія (судноводія) на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, 

проводиться з використанням спеціальних технічних засобів працівником 

міліції у присутності двох свідків. 

Відповідно до ч.3 ст. 266 КУпАП у разі незгоди водія (судноводія) на 

проведення огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують його увагу та швидкість реакції, працівником міліції з 

використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його 

результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров'я.  

Згідно ч.6 ст.266 КУпАП направлення особи для огляду на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, 

і проведення такого огляду здійснюються в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 
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Частиною 5 статті 266 КУпАП встановлено, що огляд особи на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, 

проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним. 

На реалізацію положень КУпАП та Порядку наказом Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України 

09.11.2015  № 1452/735, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 

листопада 2015 р. за № 1413/27858 затверджено Інструкцію про порядок 

виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного 

чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, 

що знижують увагу та швидкість реакції (далі - Інструкція) [78]. 

Саме Інструкція згідно її пункту 1 визначає процедуру проведення 

огляду водіїв транспортних засобів на стан алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують увагу та швидкість реакції (далі – стан сп’яніння), та 

оформлення результатів такого огляду. 

Огляду на стан сп’яніння підлягають водії транспортних засобів, 

щодо яких у поліцейського уповноваженого підрозділу Національної 

поліції України (далі – поліцейський) є підстави вважати, що вони 

перебувають у стані сп’яніння згідно з ознаками такого стану (п.2 

Інструкції). Ознаками алкогольного сп’яніння є: запах алкоголю з 

порожнини рота; порушення координації рухів; порушення мови; 

виражене тремтіння пальців рук; різка зміна забарвлення шкірного 

покриву обличчя; поведінка, що не відповідає обстановці (п.3). 

Згідно п.4 Інструкції ознаками наркотичного чи іншого сп’яніння або 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції, є: наявність однієї чи декількох ознак стану 

алкогольного сп’яніння (крім запаху алкоголю з порожнини рота); звужені 

чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло; сповільненість або 
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навпаки підвищена жвавість чи рухливість ходи, мови; почервоніння 

обличчя або неприродна блідість. 

Пунктом 6 Інструкції визначено, що огляд на стан сп’яніння 

проводиться: поліцейським на місці зупинки транспортного засобу з 

використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування 

МОЗ та Держспоживстандартом (далі – спеціальні технічні засоби); 

лікарем закладу охорони здоров’я (у сільській місцевості за відсутності 

лікаря – фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту, який пройшов 

спеціальну підготовку). 

Пунктами 7-8 (розділу І) Інструкції визначено наступне: 1) у разі 

відмови водія транспортного засобу від проходження огляду на стан 

сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу або його незгоди з 

результатами огляду, проведеного поліцейським, такий огляд проводиться 

в найближчому закладі охорони здоров’я, якому надано право на його 

проведення відповідно до статті 266 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – заклад охорони здоров’я); 2) у разі скоєння 

дорожньо-транспортної пригоди (далі – ДТП), унаслідок якої є особи, що 

загинули або травмовані, проведення огляду на стан сп’яніння учасників 

цієї пригоди є обов’язковим у закладі охорони здоров’я. 

Розіл ІІ Інструкції регулює питання проведення огляду на стан 

алкогольного сп’яніння поліцейським і оформлення його результатів. 

Так, згідно норм цього розділу: 

- За наявності ознак, передбачених пунктом 3 розділу І цієї 

Інструкції, поліцейський проводить огляд на стан сп’яніння за допомогою 

спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ та 

Держспоживстандартом. 

- Огляд на стан алкогольного сп’яніння водія транспортного засобу 

здійснюється поліцейськими, які мають спеціальні звання. 
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- Поліцейськими використовуються спеціальні технічні засоби, які 

мають, зокрема, сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку 

робочого засобу вимірювальної техніки. 

- Огляд на стан сп’яніння проводиться з дотриманням інструкції з 

експлуатації спеціального технічного засобу та фіксацією результатів на 

паперових та електронних носіях, якщо спеціальний технічний засіб має 

такі функції. 

- Перед проведенням огляду на стан сп’яніння поліцейський 

інформує особу, яка підлягає огляду на стан сп’яніння, про порядок 

застосування спеціального технічного засобу та на її вимогу надає 

сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу 

вимірювальної техніки. 

- Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу 

проводиться в присутності двох свідків. 

Не можуть бути залучені як свідки поліцейські або особи, щодо 

неупередженості яких є сумніви. 

- Установлення стану алкогольного сп’яніння здійснюється на 

підставі огляду, який проводиться згідно з вимогами цієї Інструкції 

поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів, показники 

яких після проведення тесту мають цифровий показник більше 0,2 проміле 

алкоголю в крові. 

- Форма направлення на огляд водія транспортного засобу з метою 

виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції, наведена в додатку 1 до цієї Інструкції. 

- З метою забезпечення достовірності результатів огляду водіїв 

транспортних засобів, які мають бути оглянуті в закладах охорони 

здоров’я, поліцейський забезпечує доставку цих осіб до найближчого 

закладу охорони здоров’я не пізніше ніж протягом двох годин з моменту 

виявлення підстав для його проведення. 
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- Результати огляду на стан сп’яніння водія транспортного засобу, 

проведеного поліцейським, зазначаються в акті огляду на стан 

алкогольного сп’яніння з використанням спеціальних технічних засобів 

(додаток 2) (далі – акт огляду). У випадку установлення стану сп’яніння 

результати огляду, проведеного поліцейським, зазначаються у протоколі 

про адміністративне правопорушення, до якого долучається акт огляду. 

Акт огляду складається у двох примірниках, один з яких вручається 

водію, а другий залишається у поліцейського та/або долучається до 

протоколу про адміністративне правопорушення у разі встановлення стану 

сп’яніння. 

Якщо технічними характеристиками спеціального технічного засобу 

передбачається роздрукування на папері його показників, ці результати 

долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення. 

- Оформлення матеріалів огляду на стан сп’яніння водія 

транспортного засобу здійснюється згідно з чинним законодавством. 

- У разі наявності підстав вважати, що водій транспортного засобу 

перебуває у стані наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, згідно з 

ознаками, визначеними в пункті 4 розділу I цієї Інструкції, поліцейський 

направляє цю особу до найближчого закладу охорони здоров’я. 

Далі, у розділі III Інструкції регламентовано питання проведення 

огляду на стан сп’яніння в закладах охорони здоров’я і оформлення його 

результатів. 

Так, цей розділ Інструкції містить наступні положення: 

1. Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається право 

проведення огляду на стан сп’яніння водіїв, затверджується Міністерством 

охорони здоров’я України, Міністерством охорони здоров’я Автономної 

Республіки Крим, начальниками структурних підрозділів з питань охорони 

здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій. 
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2. Огляд може також проводитися в спеціально обладнаних 

пересувних пунктах (автомобілях), що належать закладам охорони 

здоров’я і відповідають установленим МОЗ вимогам. 

3. Огляд у закладах охорони здоров’я щодо виявлення стану 

сп’яніння проводиться лікарем закладу охорони здоров’я (у сільській 

місцевості за відсутності лікаря – фельдшером фельдшерсько-

акушерського пункту), який пройшов тематичне удосконалення за 

відповідною програмою згідно з чинним законодавством. 

4. Метою цього огляду є встановлення наявності чи відсутності стану 

сп’яніння в обстежуваної особи. 

5. Лікар (фельдшер) повинен ознайомитися з документами особи, яку 

оглядає (паспорт, особисте посвідчення, посвідчення водія тощо) (за 

наявності). 

6. Відсутність документів не може бути причиною для відмови у 

проведенні огляду на стан сп’яніння. У цьому разі в акті медичного огляду 

з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції (додаток 3) (далі – акт медичного огляду), зазначаються 

дані щодо зовнішнього вигляду особи, яку оглядають, а також те, що дані 

про цю особу записані з її слів. У разі надходження документів дані про 

оглянуту особу долучаються до акта медичного огляду. 

7. Проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного 

засобу або психотропної речовини обов’язкове. 

8. Метою лабораторного дослідження є виявлення або уточнення 

наявних речовин, що здатні спричинювати стан сп’яніння. 

9. Використання в закладах охорони здоров’я для проведення 

лабораторних досліджень вимірювальної техніки та обладнання, 

дозволених МОЗ, підтверджується сертифікатом відповідності та 

свідоцтвом про повірку робочого засобу вимірювальної техніки. 
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10. Зразки біологічного середовища для лабораторного дослідження 

відбираються у дві ємності. Вміст однієї ємності використовується для 

первинного дослідження, вміст другої ємності зберігається протягом 90 

днів. 

11. За збереження та транспортування ємностей з біологічним 

середовищем до іншого закладу охорони здоров’я, цілісність пломбування 

відповідає заклад охорони здоров’я, у якому проводився відбір 

біологічного середовища. 

12. Предметом дослідження біологічного середовища можуть бути 

слина, сеча та змиви з поверхні губ, шкірного покриву обличчя і рук. 

13. Для дослідження біологічного середовища може 

використовуватися кров, якщо в обстежуваної особи неможливо взяти 

зразки біологічних середовищ, вказаних у пункті 12 цього розділу. 

14. Якщо водій – учасник дорожнього руху внаслідок ДТП перебуває 

у несвідомому стані або з тяжкими травмами, обов’язково проводиться 

дослідження біологічного середовища або крові на вміст алкоголю, 

наркотичних чи психотропних речовин у закладах охорони здоров’я, куди 

він доставлений. 

15. За результатами огляду на стан сп’яніння та лабораторними 

дослідженнями встановлюється діагноз, який вноситься до акта медичного 

огляду. 

16. Висновок щодо результатів медичного огляду з метою виявлення 

стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування 

під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість 

реакції (далі – висновок щодо результатів медичного огляду особи на стан 

сп’яніння) (додаток 4), видається на підставі акта медичного огляду. 

17. Зміст висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан 

сп’яніння повідомляється оглянутій особі в присутності поліцейського, 

який її доставив, про що робиться запис у вищезазначеному висновку. 
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18. Усі записи в акті медичного огляду та висновку щодо результатів 

медичного огляду особи на стан сп’яніння повинні бути розбірливими, не 

допускається формулювання «Норма». 

19. Акт медичного огляду особи складається в одному примірнику, 

який залишається в закладі охорони здоров’я. 

20. Висновок щодо результатів медичного огляду особи на стан 

сп’яніння складається в усіх випадках безпосередньо після огляду особи у 

трьох примірниках: перший примірник видається під підпис 

поліцейському, який доставив дану особу на огляд, другий видається 

оглянутій особі, а третій залишається в закладі охорони здоров’я. 

21. Кожний випадок огляду на стан сп’яніння у закладі охорони 

здоров’я реєструється в журналі реєстрації медичних оглядів осіб з метою 

виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції. 

22. Висновки щодо результатів медичного огляду осіб на стан 

сп’яніння, складені з порушенням вимог цієї Інструкції, вважаються 

недійсними. 

23. Організація забезпечення закладів охорони здоров’я бланками 

акта медичного огляду, висновку щодо результатів медичного огляду 

особи на стан сп’яніння покладається на Міністерство охорони здоров’я 

України, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, 

начальників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 

Відсутність бланків акта медичного огляду на стан сп’яніння та 

висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп’яніння не 

може бути приводом для відмови в огляді на стан сп’яніння. 

24. Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та 

алкоголю Міністерства охорони здоров'я України здійснює клінічний 

моніторинг якості та результатів медичних оглядів клініко-анамнестичних 
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даних обстежуваної особи та методичний контроль за проведенням оглядів 

на стан сп’яніння. 

Суб'єктивна сторона правопорушень, передбачених ч.3 та 4 статті 

130 КУпАП, характеризується наявністю прямого умислу. 

Суб'єктом правопорушень є судноводії, тобто особи які в 

установленому порядку отримали право на керування річковими або 

маломірними суднами . Суб'єктом правопорушень, передбачених ч. 4 цієї 

статті, є особи, які не мають права керування плавучими засобами. 

Наступною адміністративно-деліктною нормою, яка потребує 

юридичного аналізу є стаття 133 КУпАП, якою встановлено 

адміністративну відповідальність за порушення правил перевезення 

небезпечних речовин або предметів на морському і річковому транспорті. 

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері 

забезпечення безпеки морських перевезень. Державне управління та 

державне регулювання безпеки у сфері перевезення небезпечних вантажів 

здійснюється на підставі Закону України «Про перевезення небезпечних 

вантажів» від 06.04.2000 р. N 1644-III [79]. Відповідно до зазначеного 

Закону небезпечний вантаж - це речовини, матеріали, вироби, відходи 

виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей 

за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити 

вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та 

інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також 

призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за 

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, або за результатами випробувань в 

установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або 

людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин. Небезпечні 

речовини - це речовини, віднесені до таких класів: клас 1 - вибухові 

речовини та вироби; клас 2 - гази; клас 3 - легкозаймисті розчини; клас 4.1 

-легкозаймисті тверді речовини; клас 4.2 - речовини, схильні до 
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самозаймання; клас 4.3 - речовини, що виділяють легкозаймисті гази при 

стиканні з водою; клас 5.1 - речовини, що окислюють; клас 5.2 - органічні 

пероксиди; клас 6.1 - токсичні речовини; клас 6.2 - інфекційні речовини; 

клас 7-радіоактивні матеріали; клас 8 - корозійні речовини; клас 9 - інші 

небезпечні речовини та вироби. Враховуючи можливість настання 

шкідливих наслідків порушення правил перевезення небезпечних 

вантажів, закон покладає на їх відправника низку обов'язків. Відправник 

небезпечних  вантажів  зобов'язаний: здійснювати заходи щодо фізичного 

захисту, охорони і безпеки небезпечних вантажів до передачі їх 

перевізнику; надавати перевізнику необхідні документи з достовірною 

інформацією про небезпечний вантаж, а в разі дорожнього перевезення - 

аварійну картку; забезпечувати підготовку вантажу до відправлення, 

подавати перевізнику небезпечний вантаж у відповідній упаковці (тарі), 

контейнері, цистерні та засобі пакування; забезпечувати у певних випадках 

фізичний захист, охорону і супроводження небезпечного вантажу під час 

перевезення; забезпечувати проведення спеціального навчання, 

підвищення кваліфікації осіб, які займаються відправленням небезпечних 

вантажів, та їх медичного огляду; надавати в установленому порядку 

необхідну інформацію про відправлення небезпечних вантажів іншим 

суб'єктам перевезення та спеціально уповноваженим органам; здійснити в 

установленому порядку страхування відповідальності на випадок настання 

негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів; відшкодовувати 

витрати та збитки, заподіяні внаслідок порушення ним законодавства з 

питань перевезення небезпечних вантажів. 

До небезпечних предметів належать зброя, вибухові пристрої, інші 

предмети, що можуть спричинити небезпеку під час перевезення. Під 

вибуховими пристроями слід розуміти саморобні чи виготовлені 

промисловим способом вироби одноразового застосування, спеціально 

підготовлені і за певних обставин спроможні за допомогою використання 

хімічної, теплової, електричної енергії або фізичного впливу (вибуху, 
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удару) створити вражаючі фактори - спричинити смерть, тілесні 

ушкодження чи істотну матеріальну шкоду - шляхом вивільнення, 

розсіювання або впливу токсичних хімічних речовин, біологічних агентів, 

токсинів, радіації, радіоактивного матеріалу, інших подібних речовин. 

Правила перевезення небезпечних речовин і предметів морським 

транспортом встановлено Правилами судноплавства на внутрішніх водних 

шляхах України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України 

від 16.02.2004 р. № 91 та іншими. Організація морських перевезень 

вантажів урегульована Розділом V «Морські перевезення» Кодексу 

торгівельного мореплавства [12]. 

Об'єктивна сторона правопорушень, передбачених цією статтею, 

полягає у порушенні правил перевезення небезпечних речовин і предметів 

на морському транспорті. Правопорушення можуть бути вчинені як 

шляхом дії (наприклад, перевезення пасажирами морського транспорту у 

вагонах легкозаймистих, шкідливих і вибухових речовин), так і шляхом 

бездіяльності - наприклад, неотриманням дозволу Укрморрічінспекції на 

перевезення небезпечних речовин і предметів на морському транспорті. 

Під час провадження за матеріалами про адміністративні 

правопорушення, передбаченого частиною 2 даної статті можуть 

виникнути питання про наявність в діях осіб, які перевозять небезпечні 

предмети, ознак злочину, передбаченого ст. 263 Кримінального кодексу 

України, що встановлює кримінальну відповідальність за незаконне 

поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. 

При вирішенні питання, чи є незаконними носіння вогнепальної зброї 

(крім гладкоствольної мисливської), а також носіння холодної зброї, 

бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, необхідно 

керуватися ст.263 Кримінального кодексу України, Положенням про 

дозвільну систему (затверджене постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.12.1992 р. № 576 з наступними змінами), Інструкцією про порядок 

виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання 
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вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного 

виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами 

несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та 

вибухових матеріалів (затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 21.08.1998 р. № 622) та іншими нормативними актами. 

Суб'єктивна сторона правопорушень, передбачених даною статтею, 

передбачає наявність вини як у формі умислу, так і необережності. 

Суб'єктами правопорушень, передбачених частиною можуть бути як 

громадяни, яким виповнилося 16 років так і посадові особи. 

Наступною адміністративно-деліктною нормою, яка потребує 

юридичного аналізу є стаття 134 КУпАП, якою встановлено 

адміністративну відповідальність за провезення ручної кладі понад 

установлені норми на морському транспорті (ст. 134 КУпАП);  

Об'єктом правопорушень, передбачених коментованою статтею, є 

суспільні відносини у сфері морського транспорту. 

Ручна поклажа - це предмети або речі, які перевозяться разом з 

пасажирами. Відомчими нормативними актами встановлено певні норми 

щодо ваги та габаритів такої поклажі.  

Нажаль, як було звернуто увагу вище, в Україні відсутній 

нормативний акт, який встановлює Правила перевезення пасажирів, 

багажу морським транспортом. У разі внутрішнього перевезення 

пасажирів та вантажу внутрішніми водами  України діють Правила 

перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним 

транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту а 

зв’язку України від 27.12.2006  № 1196 [80], відповідно до п. 3.1.1 яких до 

ручної поклажі належать предмети і речі, незалежно від виду упакування, 

що легко переносяться і за своїми розмірами без труднощів розміщаються 

у вагонах на місцях, що призначені для розміщення ручної поклажі. 

Кожний пасажир має право безплатно перевозити із собою у вагоні ручну 
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поклажу вагою до 36 кг на повний, пільговий, безоплатний проїзний 

документ і 15 кг на дитячий. Перевезення ручної поклажі понад 

встановлену норму спричиняє накладення штрафу згідно з законодавством 

України. Сплата штрафу не звільняє пасажира від оплати вартості 

перевезення надлишкової вартості ручної поклажі.  

Правила перевезення пасажирів, багажу морським транспортом в 

міжнародному сполучені  регулюються міжнародними нормами, зокрема 

Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 

1974 року [81], відповідно до якої під «багажем» слід розуміти  будь-який  

предмет  чи  автомашину, що перевозяться перевізником за договором 

перевезення, за винятком: а) речей або автомашин, що перевозяться за 

договором фрахтування, коносаментом чи іншим договором, який 

стосується головним чином перевезення вантажів, і  b) живих тварин; під 

«каютний багажом» розуміють багаж,  який знаходиться в  каюті пасажира 

або іншим чином знаходиться в його володінні, під його охороною чи його 

контролем.  

Об'єктивна сторона правопорушень, передбачених даною статтею, 

полягає у порушенні закріплених у правилах перевезення пасажирів на 

морському транспорті, а також норм щодо припустимих ваги, габаритів та 

тарифів оплати ручної поклажі або багажу. 

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю 

вини у формі умислу. 

Суб'єктом правопорушення може бути особа, якій виповнилося 16 

років. 

В підсумку слід зазначити, що нами запропоновано лише окремі 

пропозиції щодо удосконалення матеріальних норм складів 

правопорушень у цій сфері, в той час як повне їх оновлення та приведення 

принаймні у відповідність до норм КК України матиме позитивний вплив 

на правозастосовну практику. 
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Висновки до розділу 2 

В результаті аналізу адміністративно-правової кваліфікації порушень 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом в 

Україні та заходів адміністративної відповідальності за їх вчинення було 

зроблено наступні висновки. 

Здійснено класифікаційний поділ адміністративних порушень правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом залежно від 

об’єкта посягання на ті, що посягають на: 1) безпеку перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом; 2) нормальну діяльність 

морського транспорту та його інфраструктуру; 3) забезпечення правил 

поведінки пасажирів морських судів. 

Запропоновано шляхи вдосконалення нормотворчої техніки у 

побудові норм, які встановлюють відповідальність за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, зокрема, щодо: 

1) об’єднання в межах окремої статті правопорушень, пов’язаних із 

завданням матеріальної шкоди об’єктам морського транспорту: ч. 3 ст. 114 

КУпАП – пошкодження споруд і пристроїв сигналізації та зв’язку; ч. 1 ст. 

115 КУпАП – пошкодження внутрішнього обладнання суден; ч. 1, 2 ст. 136 

КУпАП – порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності 

вантажів на морському транспорті; 2) об’єднання в одній нормі видів 

адміністративних правопорушень, пов’язаних із порушеннями пасажирами 

правил поведінки на морському транспорті в процесі його експлуатації (ст. 

115, 120 КУпАП); 3) запровадження адміністративної та кримінальної 

відповідальності за порушення правил, норм та стандартів безпеки 

перевезення пасажирів морським транспортом та встановлення чітких 

критеріїв відмежування правових підстав їх застосування. 

Здійснено юридичний аналіз найбільш поширених видів 

правопорушень, що посягають на порядок та безпеку перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом, зокрема: порушення правил 

з охорони порядку і безпеки руху на морському транспорті (ст. 114 



106 
 
КУпАП); порушення правил користування засобами морського транспорту 

(ст. 115 КУпАП); порушення правил реєстрації торговельних суден (ст. 

116-3 КУпАП); порушення правил пожежної безпеки на морському 

транспорті (ст. 120 КУпАП); керування суднами судноводіями та допуск 

до керування суднами судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, 

що знижують їхню увагу та швидкість реакції, а так само передача 

керування судном такій особі (ст. 129, 130 КУпАП); порушення правил 

перевезення небезпечних речовин або предметів на морському і річковому 

транспорті (ст. 133 КУпАП); порушення правил, спрямованих на 

забезпечення схоронності вантажів на морському транспорті (ст. 136 

КУпАП); виявлено вади їх кваліфікації та запропоновано шляхи 

вдосконалення конструкцій їх матеріальних складів. 

Визначено критерії відмежування адміністративної та кримінальної 

відповідальності за порушення правил безпеки перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом, до яких віднесено: настання небезпечних 

наслідків, тобто завдання значної шкоди довкіллю або створення загрози 

життю та здоров’ю людей чи настання смерті людей, та форма вини – 

необережна (настання адміністративної відповідальності) та умисна 

(настання кримінальної відповідальності). 
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РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ 

ПРАВИЛ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ТА ВАНТАЖІВ 

МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ ТА НАПРЯМИ ЙОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

3.1. Особливості позасудового розгляду справ про порушення 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом. 

 

Основним органом, що здійснює адміністрування морським і 

річковим транспортом, є Державна інспекція з безпеки на морському та 

річковому транспорті. Укрморрічінспекція діє на підставі Положення «Про 

Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому 

транспорті», затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 

року № 447/2011 [1] та Положення «Про Державну інспекцію України з 

безпеки на морському та річковому транспорті», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. № 300 і 

основним її завданням є реалізація державної політики у сфері безпеки на 

морському та річковому транспорті [82]. Відповідно до законодавства 

даний орган здійснює державний нагляд (контролю) за безпекою на 

морському транспорті, одним із механізмів якого є застосування заходів 

адміністративної відповідальності за порушення перевезень пасажирів та 

вантажу морським транспортом. Так, за офіційними даними Державної 

служби статистики України у 2012 році до адміністративної 

відповідальності за різні порушення перевезень пасажирів та вантажу 

морським транспортом було притягнуто 986 юридичних осіб та 2039 

фізичних осіб [83]; у 2013 році цей показник склав 1020 юридичних осіб та 

2087 фізичних осіб [84]; у 2014 році показники знизились до 675 

юридичних осіб та 1239 фізичних осіб з причини анексії Криму та не 
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можливості органів публічної влади України виконувати в АРК Крим свої 

функції [85]. Щорічно до державного бюджету за рахунок сплати штрафів 

за вчинення вищевказаних адміністративних правопорушень надходить 

близько 2 млн. 345 тис. грн. [86; 87]. Тільки у 2015 році інспекторами  з 

безпеки на морському транспорті складено 543 протоколи про 

адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті, 

видано 142 приписи та уповноваженими особами винесено 433 постанови 

про притягнення до адміністративної відповідальності [88]. 

Попри досить вагомі показники застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення даних правопорушень, 

значна частина їх залишається невиявленими (латентними), що зумовлено, 

у тому числі, складностями в їх нормативному визначені та механізмі 

застосування заходів адміністративної відповідальності за їх вчинення. 

Окрім того, що існує потреба в систематизації норм, які встановлюють 

адміністративну відповідальність за порушення порядку та безпеки 

перевезень вантажів та пасажирів морським транспортом а також 

законодавчої деталізації складів таких правопорушень та ефективності 

адміністративних санкцій, проблемними є питання процесуального 

характеру, зокрема – відсутності нормативно визначених алгоритмів дій 

посадових осіб Укрморрічінспекції щодо виявлення та припинення 

правопорушень що посягають на порядок та безпеку перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом, оформлення матеріалів 

справ про дані правопорушення, їх реєстрації, передачі для розгляду 

компетентним органам та вжиття заходів щодо недопущення вчинення їх в 

подальшому. 

В теорії адміністративного права доволі довгою та проблематичною 

була та залишається наукова дискусія щодо поняття та змісту 

адміністративної юрисдикції. В той же час останнім часом більшість 

вчених прийшли до думки щодо розуміння цього поняття як загальної 

правової категорії та його складових [89, с. 227-234]. Так, під загальною 
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адміністративною юрисдикцією розуміють систему законодавчо 

визначених повноважень органа публічної адміністрації щодо реалізації 

державної політики в певній сфері (галузі), що реалізуються в межах його 

завдань та функцій [90, с.133]. В межах загальної адміністративної 

юрисдикції виокремлюють її підвиди: юрисдикцію щодо прийняття актів 

публічної адміністрації; юрисдикцію щодо реалізації актів публічної 

адміністрації; контрольно-наглядову юрисдикцію; адміністративно-

деліктну юрисдикцію [91]. 

Поряд з необхідністю удосконалення процедури притягнення до 

адміністративної відповідальності (адміністративно-деліктної юрисдикції), 

потребує нового системного підходу дослідження та процесуальне 

закріплення статусу суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції. Саме 

останній вид адміністративної юрисдикції уособлюють з компетенцією 

конкретного органа публічної адміністрації щодо виявлення, припинення 

адміністративного правопорушення (деліктy) та застосування до особи 

заходів адміністративної відповідальності [92, с. 226]. 

Система органів адміністративно-деліктної юрисдикції є занадто 
розпорошеною, на сьогодні існує понад 40 органів які мають право 
притягувати до адміністративної відповідальності за правопорушення в 
різних сферах. Як вірно зазначає Р.В. Миронюк, ефективність їх діяльності 
з огляду на дотримання прав і свобод громадян є низькою, що зумовлено, 
по-перше, системними порушеннями підзаконної нормотворчості, 
неможливості її ефективно контролювати в державі в цілому і в 
адміністративно-деліктній сфері зокрема (відомчі інструкції, що 
регулюють особливості притягнення до адміністративної відповідальності 
за правопорушення в окремій сфері, їх кількість 35, часто виписані з 
порушенням законодавства, не відповідають нормам КУпАП, постійно 
змінюються та доповнюються, що ускладнює контроль за їх законністю, 
який стає можливим лише на завершальній стадії розгляду справи); по-
друге, їх застосування посадовими особами адміністративно-деліктної 



110 
 
юрисдикції значно обмежує права учасників адміністративно-деліктного 
процесу а іноді призводить до накладення на них непередбачених законом 
обов’язків; по-третє, посадові особи адміністративно-деліктної юрисдикції, 
що мають право виявляти правопорушення, складати процесуальні 
документи, а іноді визнавати особу винною у вчиненні правопорушення не 
мають в своїй більшості базової вищої юридичної освіти та не здатні 
об’єктивно оцінювати правову ситуацію та діяти в межах закону. Все це в 
кінцевому результаті приводить до масштабних, суттєвих порушень прав і 
свобод громадян; перевантаженості матеріалами справ про адміністративні 
правопорушення апеляційних та наглядових інстанцій; необхідності 
відшкодування шкоди громадянам незаконним притягненням до 
адміністративної відповідальності з державного бюджету [93, с.57]. 

Дослідженню правового статусу суб’єктів адміністративно-деліктної 
юрисдикції присв’ячені роботи Л.С. Анохіної,  О.М. Бандурки,  С.Л. 
Басова, С.М.Гусарова, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, В.П. Пєткова, Д. П. 
Калаянова, Т. О. Коломоєць, О. В. Кузьменко, Д. М. Лук’янця, Р.В. 
Миронюка, О. П. Рябченко, Д.В. Приймаченка, В.Ю. Шильника, В.М. 
Скавроніка, В.Д. Любліна, І.О. Панова, Х.П. Ярмакі та ін [94; 95; 96; 97; 
98;99; 100; 101; 102; 103; 104; 105]. 

Названими вище й іншими вченими зроблено великий внесок у 
розвиток адміністративно-деліктного права та процесу, висвітленню 
правового статусу окремих суб’єктів адміністративно-деліктної 
юрисдикції. В юридичній літературі висувалися різні класифікаційні 
підстави для оптимального групування суб’єктів адміністративно-
деліктної юрисдикції. Їх аналіз не є предметом нашого дослідження з 
декількох причин: по-перше, він має доволі теоретичне значення, оскільки 
наводячи різні критерії поділу суб’єктів, які наділені правом здійснення 
провадження у справах про адміністративні правопорушення дослідники в 
кінцевому результаті приходять до однакової їх кількості; по-друге, не має 
необхідності перераховувати всіх суб’єктів адміністративно-деліктної 
юрисдикції, оскільки їх перелік переважно визначений в КУпАП. 
Зазначимо лише той факт, що найбільш повну систему множинності цих 
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суб’єктів було наведено: Якімовим О.Ю. та удосконалено Колпаковим В.К. 
та Миронюком Р.В. Так, Якімов О.Ю. за принципом ієрархічності 
побудови органів влади  виділяє серед суб’єктів адміністративно-деліктної 
юрисдикції: 1) органи судової влади (суддю); 2) органи і представники 
виконавчої влади; 3) посадові особи і органи місцевого самоврядування 
[96, с. 14]. Найбільш повна класифікація суб’єктів адміністративно-
деліктної юрисдикції була запропонована В.К. Колпаковим, який поділяє 
їх на: 1) суб’єкти, уповноважені складати протоколи про адміністративні 
правопорушення; 2) суб’єкти, уповноважені розглядати справи про 
адміністративні правопорушення; 3) суб’єкти, які впливають на рух і долю 
справи, але розглядати справи не уповноважені (до них відносяться 
прокурор і уповноважена ним особа); 4) суб’єкти, які реалізують заходи 
забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення 
[106, с.146]. Миронюк Р.В. запропонував свою систему суб’єктів 
адміністративно-деліктної юрисдикції, об’єднавши їх в такі групи: 1) 
суб’єктів, уповноважених складати протоколи про адміністративні 
правопорушення та здійснювати попереднє розслідування у справі; 2) 
суб’єктів, які мають право здійснювати процесуально-забезпечувальні 
примусові заходи; 3) суб’єктів, уповноважених розглядати справи про 
адміністративні правопорушення; 4) суб’єктів, що здійснюють контроль на 
нагляд за розглядом та вирішенням справ про адміністративні 
правопорушення (прокурора , Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини) [107, с.59]. 

Враховуючи велику кількість суб’єктів адміністративної юрисдикції 

та їх повноваження щодо розгляду значного масиву справ про 

адміністративні правопорушення в межах даної роботи не доцільним є 

зосередження уваги на аналізі адміністративно-деліктної юрисдикції 

кожного з них. Для цього необхідно проводити комплексне дослідження в 

рамках окремої наукової роботи. Слід лише вказати на те, що такі 

дослідження в сучасній науковій літературі вже проводилися [94]. 
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Однак комплексного аналізу правового статусу Державної інспекції з 
безпеки на морському та річковому транспорті як суб’єкта 
адміністративно-деліктної юрисдикції в межах монографічного 
дослідження проведено не було. Відсутність монографічної літератури 
свідчить як про складність питання, так і про недостатню увагу до нього 
вчених-правознавців. 

Слід відзначити, що категорія «суб’єкт адміністративно-деліктної 

юрисдикції» є суто науковою, оскільки чинне адміністративне 

законодавство України не використовує вказаний термін. Тому суб’єкт 

адміністративно-деліктної юрисдикції – це узагальнена категорія, яка 

включає всіх посадових осіб органів публічної адміністрації, які при 

реалізації своїх повноважень виявляють адміністративні правопорушення, 

оформлюють матеріали справ про правопорушення, здійснюють збір та 

оцінку доказів у справі, розглядають її та виносять у ній рішення, 

забезпечують виконання прийнятого рішення та вживають заходів щодо 

усунення причин та умов вчинення даного та інших правопорушень. 

З урахуванням цього суб’єктом адміністративно-деліктної 

юрисдикції слід вважати суб’єкт публічної адміністрації або 

уповноважений ним орган, який відповідно до законодавства наділений 

комплексом повноважень щодо притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності та застосування адміністративних стягнень за вчинення 

останніми адміністративних правопорушень (деліктів). 

Правовий статус суб'єкта адміністративно-деліктної юрисдикції є 

складною правовою конструкцією. Тому для повного і всебічного 

розкриття його змісту доцільно виділити його складові частини – 

елементи. У науці адміністративного права існують різні думки з приводу 

визначення елементів правового статусу суб’єкта адміністративно-

деліктної юрисдикції. Так, дослідивши наукові позиції щодо елементів 

правового статусу суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції, Л.С. 

Анохіна зводить їх до таких: 1) цілей, задач, функцій органу; 2) 
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компетенції; 3) організаційного блоку елементів; 4) відповідальності [94, с. 

76].  

Правовий статус суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції, на 

думку С.М. Гусарова, містить у собі низку елементів, до яких належать: 1) 

цільовий блок (мета, завдання, функції органу); 2) компетенція; 3) 

організаційний блок; 4) відповідальність [95, с. 85]. 

В свою чергу Р.В. Миронюк, резюмуючи вищезгадані положення, 

визначає, що правовий статус суб’єкта адміністративно-деліктної 

юрисдикції – це сукупність урегульованих нормами адміністративно-

деліктного законодавства правових можливостей суб’єктів владних 

повноважень мати права, обов’язки та нести відповідальність, зумовлені 

виконанням завдань та функцій щодо притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності та застосування адміністративних 

стягнень за вчинення останніми адміністративних правопорушень 

(деліктів) [107, с.75]. До елементів їх правового статусу він відносить: 1) 

адміністративно-деліктну правоздатність (наявність компетенції щодо 

складення протоколу про адміністративне правопорушення, оформлення 

матеріалів справи, її розгляд, прийняття рішення у справі, забезпечення 

його виконання та вжиття інших примусових заходів забезпечення 

провадження у справі); 2) адміністративно-деліктну дієздатність (комплекс 

повноважень щодо реалізації названої вище компетенції, який полягає в 

реалізації наданих від імені держави та громади прав та виконанні 

покладених ними обов’язків); 3) гарантію реалізації наділених 

повноважень, тобто наявність засобів для реалізації повноважень та 

захисту посадової особи у випадку законної реалізації таких повноважень; 

4) відповідальність за порушення умов, порядку та способу реалізації 

наділених повноважень (адміністративну та дисциплінарну 

відповідальність). 

Так, найбільш складним елементом правового статусу 

Укрморрічінспекції як суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції є 
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компетенція. З огляду на предмет нашого дослідження слід зазначити, що 

під компетенцією суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції слід 

розуміти законодавчо визначене коло повноважень відповідних суб’єктів, 

які спрямовані на здійснення діяльності, пов’язаної з вирішенням питання 

притягнення до адміністративної відповідальності за наявності факту 

вчинення адміністративного проступку. Повноваження суб’єкта 

адміністративно-деліктної юрисдикції реалізуються засобом комплексу 

його прав та обов’язків, які мають свої межі – «межі повноважень». Одразу 

слід зазначити, що більшість дослідників не розглядають окремо права та 

обов’язки вказаних вище суб’єктів, а досліджують їх комплексно, як коло 

повноважень; це зумовлено в першу чергу відсутністю їх визначення на 

законодавчому рівні [108; 109, с.100-111; 110, с.131-139;111; 112].  

З огляду на вищезазначене спробуємо окреслити комплекс прав та 

обов’язків Укрморрічінспекції як суб’єкта адміністративно-деліктної 

юрисдикції. Зокрема, слід визначити такі її права: 1) вимагати від громадян 

і службових осіб, які вчиняють правопорушення, припинення 

правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню адміністративно-

юрисдикційних повноважень; виносити на місці усне попередження 

особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі 

невиконання зазначених вимог вживати заходів примусу, передбачених 

законом; 2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень 

документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні 

для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за 

виконанням яких покладено на орган адміністративно-деліктної 

юрисдикції; 3) викликати громадян і службових осіб у зв’язку з 

матеріалами, що перебувають у провадженні, а в разі ухилення без 

поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у 

встановленому законом порядку; 4) вживати заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені 

главою 20 КУпАП; 5) cкладати протоколи про адміністративні 
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правопорушення; 6) накладати адміністративні стягнення або передавати 

матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших органів 

адміністративно-деліктної юрисдикції, громадських об’єднань або 

трудових колективів; 7) залучати понятих для посвідчення процесуальних 

дій у випадках, визначених законом; 8) відбирати пояснення з приводу 

обставин вчинення правопорушення у особи, яка підозрюється у його 

вчиненні, свідків, інших учасників провадження та посадових осіб, які 

виявили та фіксували факт правопорушення; 9) проводити кіно-, фото- і 

звукофіксацію як допоміжний засіб запобігання протиправним діям та 

розкриття правопорушень; 10) перебувати на земельних ділянках, у 

житлових та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на 

території і в приміщеннях підприємств, установ та організацій з 

повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення; 11) відповідно до своєї 

компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на 

окремі ділянки місцевості чи об’єкти з метою забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення; 12) вживати інших заходів 

припинення правопорушення, виявлення, фіксації доказів у справах та 

забезпечення виконання прийнятого в них рішення у випадках та межах, 

визначених законом [113, с.167-169]. 

Обов’язками Укрморрічінспекції як суб’єкта адміністративно-

деліктної юрисдикції, які потребують нормативного визначення, є: 1) 

припиняти адміністративні правопорушення та вживати заходів щодо їх 

виявлення, фіксації та забезпечення провадження у справах про них; 2) 

об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти інформацію про вчинені 

адміністративні правопорушення; 3) ознайомлювати особу з складеними 

стосовно неї протоколом та матеріалами справи особисто або іншим 

встановленим законом способом; 4) ознайомлювати учасників 

провадження з їх правами, способами їх реалізації, вказувати на їх 

обов’язки, що визначені законодавством, та попереджувати про можливу 
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відповідальність у разі їх невиконання; 5) повідомляти з метою 

профілактичного впливу державним органам, громадським об’єднанням, 

трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи про 

факти вчинення нею адміністративного правопорушення; 6) вносити 

відповідним державним органам, громадським об’єднанням або 

службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов’язкові до 

розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють 

учиненню правопорушень; 7) здійснювати своєчасне, всебічне, повне та 

об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішувати її у точній 

відповідності до закону; 8) невідкладно вживати заходів щодо припинення 

неправомірних дій у процесі розгляду справи про адміністративне 

правопорушення, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли 

порушенню, вживати заходів щодо відшкодування завданої шкоди; 

вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено 

її завдання, та письмово повідомляти громадянина про результати 

перевірки скарги і суть ухваленого рішення; 9) забезпечувати поновлення 

порушених прав учасників провадження у справах про адміністративні 

правопорушення; 10) інформувати громадськість про результати розгляду і 

вирішення справи про адміністративне правопорушення на підставах та в 

порядку, визначеному законом; 11) забезпечувати особисту безпеку 

громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів у процесі 

провадження у справах про адміністративні правопорушення [114, с.34-

36.]. 

Аналіз комплексу прав та обов’язків Укрморрічінспекції як суб’єкта 

адміністративно-деліктної юрисдикції дозволяє виділити, у свою чергу, 

чотири види її адміністративно-юрисдикційної компетенції: 

функціональна, предметна, територіальна та процесуальна компетенції. 

Так, відповідно до норм глав 3-4 КУпАП існує ієрархічність 

функціональних повноважень суб’єктів адміністративно-деліктної 

юрисдикції, яка виявляється в такому: 1) визначаючи підвідомчість тієї чи 
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іншої категорії справ конкретному органу, законодавець розподіляє 

юрисдикційні повноваження всередині цього органу між різними 

посадовими особами залежно від їх статусу їх посади (наприклад, 

відповідно до статті 225 КУпАП від імені органів морського і річкового 

транспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і 

накладати адміністративні стягнення мають право керівник, заступники 

керівника Укрморрічінспекції, керівник та заступники керівника її 

територіального підрозділу); 2) справи про адміністративні 

правопорушення з високим ступенем суспільної шкідливості, наближеної 

до суспільної небезпечності, а також справи стосовно неповнолітніх 

розглядають виключно суди; 3) адміністративне затримання як захід 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення 

можуть застосовувати виключно посадові особи ОВС, прикордонної 

служби та інші, визначені в ст. 262 КУпАП; 4) відповідно до ст. 294 

КУпАП апеляційний перегляд справи здійснюється суддею апеляційного 

суду [37]. 

Предметна компетенція Укрморрічінспекції як суб’єкта 

адміністративно-деліктної юрисдикції законодавчо інтерпретується через 

поняття «підвідомчість» та набула законодавчого регулювання в главі 17 

КУпАП. У науковій літературі неодноразово зверталась увага на 

складність та мінливість нормативного регулювання предметної 

компетенції, що, як наслідок, викликає проблеми у правозастосуванні [115, 

с. 174-180; 116, с. 286-289; 117, с. 28; 118, с.114;119, с. 206; 120, с. 179-180;, 

с. 131-139]. В основу розподілення такої компетенції покладено галузевий 

принцип, відповідно до якого суб’єктом розгляду та вирішення справи про 

адміністративне правопорушення є орган (його посадова особа), яка 

здійснює контроль за тією сферою суспільних відносин, в якій вчинено 

правопорушення, а точніше сказати, на що саме правопорушення посягає, 

тобто залежно від об’єкта посягання. Тому, на наш погляд, більш 

правильним є визначення такої компетенції як об’єктної. Виняток із цього 
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правила складає фактично лише предметна (об’єктна) компетенція суду, 

який наділений виключними повноваженнями щодо розгляду й вирішення 

справ про адміністративні правопорушення, санкція за вчинення яких 

передбачає застосування найбільш тяжких стягнень: конфіскації майна, 

позбавлення права керування транспортними засобами та заняття певними 

видами діяльності (для юридичних осіб), виправні та громадські роботи, 

адміністративний арешт, а також справ, на нашу думку, підвищеної 

складності – стосовно неповнолітніх.  

У межах предметної компетенції Укрморрічінспекції як суб’єкта 

адміністративно-деліктної юрисдикції слід виокремлювати альтернативну 

та виняткову підвідомчість. Альтернативна підвідомчість означає 

можливість здійснення юрисдикційних повноважень на вибір тим чи 

іншим суб'єктам адміністративної юрисдикції. Так, наприклад, справи, 

передбачені частинами п’ятою і шостою статті 130 КУпАП (керування 

річковими або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, 

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

що знижують їх увагу та швидкість реакції та ін.), можуть розглядатися і 

керівником Укрморрічінспекції, і суддею. Аналіз санкції цієї статті 

показує, що вона поряд із накладанням штрафу передбачає ще й 

позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від 

одного до трьох років, або громадські роботи на строк від сорока до 

шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до 

п'ятнадцяти діб, і у відповідності до законодавства, а саме у випадку 

необхідності застосування більш серйозних мір стягнення з урахуванням 

обставин справи та поведінки особи порушника , дані санкції можуть 

накладатися виключно судом (суддею), отже і справа підлягає судовому 

розгляду. Тому цілком закономірно, що керівник Укрморрічінспекції, 

враховуючи обставини проступку та особу порушника, може передавати 

справу на розгляд суду (судді). Виняткова підвідомчість зводиться до того, 

що визначена категорія справ розглядається чітко визначеним суб’єктом.  
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Постійний перерозподіл предметної компетенції між різними 

суб’єктами адміністративно-деліктної юрисдикції, ускладнює 

правозастосовну практику, тому в близькому майбутньому необхідно 

змінювати критерії предметної компетенції, і, звісно, не останню роль у 

цьому має відігравати позитивний зарубіжний досвід застосування 

адміністративної відповідальності. Зокрема, перспективним та таким, що 

потребує наукового усвідомлення та можливості законодавчого 

запровадження, є визначення як критерію предметної компетенції розміру 

адміністративного штрафу та ступеня важкості інших адміністративних 

санкцій, які має право застосовувати суд чи інший орган адміністративно-

деліктної юрисдикції.  

Третім видом адміністративно-юрисдикційної компетенції 

Укрморрічінспекції як суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції є 

територіальна компетенція. Цей елемент зумовлений наявністю в суб'єкта 

адміністративно-деліктної юрисдикції повноважень щодо розгляду справ 

про адміністративні правопорушення, певним чином пов'язаних з 

територією, на якій функціонує цей суб'єкт. Ці зв'язки встановлюються по-

різному: справу може бути розглянуто за місцем скоєння порушення, за 

місцем проживання правопорушника. Питання визначення місця розгляду 

справи про адміністративні правопорушення потребує більш чіткого 

нормативного закріплення, а прерогатива надання права визначення місця 

розгляду справи повинна бути надана особі, яка притягується до 

відповідальності, у разі її клопотання про це. 

Четвертим видом компетенції Укрморрічінспекції як суб’єкта 

адміністративно-деліктної юрисдикції є процесуальна компетенція, яка 

зумовлена специфікою строків розгляду справи, формою актів, які 

фіксують процесуальні дії, видами рішень, які приймаються у справі, і, по 

суті, не має особливого змістовного навантаження, достатнього, щоб 

покласти її в основу наукового дослідження. 
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Наступним елементом правового статусу суб’єктів адміністративно-

деліктної юрисдикції є правові гарантії реалізації наділених повноважень, 

тобто наявність правових засобів для реалізації повноважень та захисту 

посадової особи у випадку законної реалізації таких повноважень. Ведучи 

мову про гарантії реалізації адміністративно-деліктної юрисдикції 

Укрморрічінспекції, ми маємо на увазі правові гарантії, які забезпечені або 

мають бути забезпечені нормами права, однак, як вірно зазначає Р.В. 

Миронюк, в законодавстві вони знайшли свого належного закріплення на 

рівні гарантій прав інших учасників адміністративно-деліктних відносин 

[107, с.83]. Слід підтримати його позицію з приводу унормування таких 

гарантій, а саме: визначення їх в посадових інструкціях органу 

адміністративно-деліктної юрисдикції та встановлення більш суттєвих 

штрафних санкцій за невиконання законних вимог суб’єктів 

адміністративно-деліктної юрисдикції, в тому числі посадових осіб 

Укрморрічінспекції. За для цього, на нашу думку, за невиконання законних 

вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту щодо 

усунення порушень законодавства з безпеки судноплавства та державної 

реєстрації торговельних суден України, відповідальність за яке 

передбачена статтею 188-15 КУпАП доцільно підвищити встановлену ще в 

2001 році штрафну санкцію на 500% з урахуванням інфляційних процесів, 

що тривали з 2001 року по 2016 рік, а саме: «на громадян від 35 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 

100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». А також 

передбачити можливість застосування примусових і альтернативних 

громадських робіт. Під альтернативним громадськими роботами слід 

вважати громадські роботи, до яких залучається порушник за власним 

бажанням у разі складності чи неможливості оплати штрафу. Однак 

основною гарантією реалізації компетенції Укрморрічінспекції як суб’єкта 

адміністративно-деліктної юрисдикції має залишатись високий рівень їх 

професіоналізму, ділових та особистих морально-культурних якостей, які 
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вони повинні виявляти у спілкуванні з учасниками адміністративно-

деліктних відносин. 

Окремим елементом правового статусу Укрморрічінспекції як 

суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції, який потребує окремої 

уваги, є відповідальність. Питання встановлення відповідальності суб’єктів 

адміністративно-деліктної юрисдикції за порушення порядку притягнення 

осіб до адміністративної відповідальності до недавнього часу не мало 

належного правового регулювання, така відповідальність частково 

встановлювалась Законом України «Про державну службу», в якому 

визначалось, що за невиконання або неналежне виконання службових 

обов’язків, перевищення своїх повноважень, а також за вчинки, які 

плямують їх як державних службовців або дискредитують державні 

органи, в яких вони працюють встановлювалась цивільно-правова 

відповідальність, спрямована на відшкодування матеріальної та моральної 

шкоди органом адміністративно-деліктної юрисдикції, завданої 

незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю їх посадових осіб [122]. 

З прийняттям у 2005 р. Кодексу адміністративного судочинства 

України (далі – КАСУ) набула чинності норма, яка відповідно до п. 2 ч. 1 

ст. 18 передбачає можливість оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до 

адміністративної відповідальності до місцевого загального суду як 

адміністративного суду [123]. Механізм реалізації такої норми певним 

чином визначено у ст. 171-2 КАС України, відповідно до якої провадження 

у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності 

здійснюється місцевими загальними судами як адміністративними судами 

протягом п’яти днів з дня відкриття провадження у справі. Однак практика 

застосування положень даних норм показує, що частіше всього до 

адміністративного суду оскаржуються кінцеві рішення у справах про 

адміністративні правопорушення – постанови про застосування 
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адміністративного стягнення, винесені всіма органами адміністративно-

деліктної юрисдикції (крім суду – порядок оскарження його рішень 

виходить за межі адміністративного судочинства). І винятковими є 

випадки, коли до адміністративного суду оскаржуються рішення та дії, які 

мають правові наслідки, на предмет: незаконного складення протоколу про 

адміністративне правопорушення або складення його з порушеннями 

законодавства; незаконного огляду речей, документів та їх вилучення; 

незаконного адміністративного затримання особи та затримання її майна 

(транспортного засобу) та ін.  

Таким чином, як справедливо вважає Миронюк Р.В., що 

запровадження адміністративного судочинства в Україні, з одного боку, 

підвищило рівень контролю за законністю діяльності всіх суб’єктів 

владних повноважень, у тому числі органів адміністративно-деліктної 

юрисдикції, які у своїй діяльності застосовують заходи адміністративного 

примусу в порядку притягнення осіб до адміністративної відповідальності, 

а з іншого – стало способом захисту прав громадян та юридичних осіб, 

щодо яких застосовуються заходи адміністративної відповідальності, що 

мало очевидним наслідком підвищення рівня законності застосування 

адміністративної відповідальності [124, с.110].  

Слід зазначити, що до недавнього часу превалював адміністративний 

(управлінський) або, як його сьогодні називають, «позасудовий» контроль 

за законністю діяльності суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції, 

відповідно до якого дії та рішення органу, який застосував заходи 

адміністративної відповідальності, можна було оскаржити в першу чергу 

до вищестоящого органу (посадової особи), а у виняткових випадках – до 

суду, рішення якого було остаточним та подальшому оскарженню не 

підлягало. І насамперед це стосувалось оскарження лише кінцевого 

результату діяльності органу адміністративно-деліктної юрисдикції – 

постанови про застосування адміністративного стягнення; проміжні дії, які 

здійснювались таким органом у процесі притягнення до адміністративної 
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відповідальності (складення протоколу про адміністративне 

правопорушення, адміністративне затримання особи, огляд та тимчасове 

вилучення її речей, документів, транспортного засобу), оскарженню, а 

відповідно, оцінці на предмет законності застосування, як правило, не 

підлягали. 

Однак тенденція декриміналізації окремих складів злочинів, 

зумовлена євроінтеграційними процесами в Україні, неминуче приводить 

до збільшення кількості адміністративних правопорушень та вимагає 

більшої уваги органів адміністративної юрисдикції до їх виявлення, 

удосконалення процесуального порядку притягнення до адміністративної 

відповідальності та підвищення рівня законності застосування заходів 

адміністративного примусу, пов’язаних з адміністративною 

відповідальністю. Число внесених змін та доповнень до процесуальної 

частини КУпАП свідчить, що останнім часом на законодавчому рівні 

вжито значну кількість заходів щодо удосконалення процедури 

притягнення до адміністративної відповідальності: вона стає більш 

відкритою, виписаною стосовно її стадій, етапів, окремих процесуальних 

дій, що, звісно, підвищує рівень законності притягнення до 

адміністративної відповідальності.  

Таким чином, суттєвими змінами на шляху підвищення законності 

застосування заходів адміністративної відповідальності органами 

адміністративно-деліктної юрисдикції стало, по-перше, запровадження 

судового контролю за діяльністю органів адміністративно-деліктної 

юрисдикції (а їх в Україні налічується більше 40), який здійснюється 

місцевими судами, але в порядку адміністративного судочинства; по-друге, 

запровадження можливості апеляційного оскарження рішень місцевих 

судів, які хоч і наділені найбільшими повноваженнями серед органів 

адміністративно-деліктної юрисдикції, але теж схильні до порушення 

законності при притягненні осіб до адміністративної відповідальності. 

Крім цього, оцінці на предмет законності підлягають рішення та дії із 
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застосування органами адміністративно-деліктної юрисдикції заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

визначені у ст. 260 КУпАП, які, відповідно до ст. 267 КУпАП, можуть бути 

оскаржені заінтересованою особою не тільки у вищестоящий орган 

(вищестоящій посадовій особі), а й прокуророві або до суду.  

Внесення таких змін вплинуло на результати правозастосовної 

практики застосування заходів адміністративної відповідальності. Аналіз 

судової практики в період 2014-2015 роки показує, що кількість 

оскаржуваних постанов у справі про адміністративні правопорушення, 

винесених всіма суб’єктами адміністративно-деліктної юрисдикції, є 

досить великою – складає майже третину від загальної кількості винесених 

постанов. Основна частка оскаржуваних до суду постанов у справах про 

адміністративні правопорушення припадає на постанови, винесені: 

посадовими особами Патрульної поліції, посадовими особами Державної 

фіскальної служби України, Державної санітарно-епідеміологічної служби 

України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України [125]. Однак досить вагомою є 

частина оскаржуваних постанов у справах про адміністративні 

правопорушення, винесених посадовими особами Укрморрічінспекції, 

зокрема з винесених 2345 постанов у 2014 році було оскаржено до суду – 

450, тобто 20 % [126]. 

Підставами їх скасування переважно є: відсутність у діях особи 

складу правопорушення; застосування необґрунтовано значних санкцій; 

порушення процесуального законодавства (недотримання строків 

провадження, порушення порядку зібрання, оцінки та долучення доказів у 

справі, неврахування обставин, які виключають або пом’якшують 

відповідальність особи, складення процесуальних документів з 

порушенням законодавства) та ін. Такий великий відсоток оскаржуваних 

постанов демонструє свідоме прагнення громадян до захисту своїх 

порушених прав, свобод та інтересів, а значний відсоток скасованих або 
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змінених в порядку перегляду рішень свідчить як про погіршення якості 

розгляду органами адміністративно-деліктної юрисдикції, у тому числі 

судами, справ про адміністративні правопорушення та необхідності 

удосконалення процесуальних засад цієї процедури, так і про необхідність 

вжиття ефективних заходів відповідальності до посадових осіб органів 

адміністративно-деліктної юрисдикції, які свідомо або в силу своєї 

некомпетентності приймають незаконні рішення, вчиняють незаконні дії 

чи безпідставно не вчинюють визначених законом дій у порядку 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності. 

Ця проблема ускладнюється тим, що на сьогодні відсутні 

законодавчі підстави встановлення відповідальності органів 

адміністративно-деліктної юрисдикції за незаконне застосування ними 

заходів адміністративної відповідальності. Здебільшого посадові особи 

таких органів не несуть ніякої відповідальності за результати своєї 

діяльності, окрім дисциплінарної, застосування якої є неефективним, 

базується на застарілій нормативній базі та тяжіє все ж таки до заходів 

відповідальності за порушення трудової дисципліни.  

Прийняття незаконного рішення у порядку розгляду та вирішення 

справи про адміністративне правопорушення органом адміністративно-

деліктної юрисдикції має наслідком відповідно до ст.ст. 293, 294 КУпАП 

його скасування органом, уповноваженим переглядати справу про 

адміністративне правопорушення, або відповідно до ст. 162 КАСУ 

передбачає можливість винесення судом рішення про визнання 

протиправною постанови у справі про адміністративне правопорушення, 

винесеної суб’єктом адміністративно-деліктної юрисдикції. Як наслідок, 

скасування такого рішення є підставою для відшкодування особі шкоди, 

завданої незаконним притягненням її до адміністративної відповідальності, 

в порядку, визначеному Законом України «Про порядок відшкодування 

шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 
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розслідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р. № 266/94-ВР [127], 

а у випадку прийняття в результаті перегляду справи рішення про 

скасування постанови про закриття справи – підставою для відшкодування 

потерпілій особі моральної шкоди у порядку, визначеному Цивільним 

кодексом України [128]. У будь-якому випадку відшкодування завданої 

шкоди здійснюється за рахунок державного бюджету. Тобто складається 

ситуація, при якій громадяни України несуть відповідальність за незаконні 

рішення, вчинення незаконних дій чи бездіяльність органів 

адміністративно-деліктної юрисдикції, оскільки, по-перше, оплачують 

кошти на утримання таких органів із державного та місцевого бюджету, 

по-друге, оплачують відшкодування, завдані їх незаконною діяльністю, за 

рахунок коштів державного бюджету, наповнюючи його в якості сплати 

високих податків та зборів, що виглядає принаймні несправедливо, 

викликаючи обурення громадян, породжуючи недовіру до цих органів та 

підриваючи один із принципів демократичного суспільства – принцип 

належної обслуговуючої діяльності публічної адміністрації. 

З іншого боку, посадова особа органу адміністративно-деліктної 

юрисдикції, до якої не було застосовано ефективних заходів 

відповідальності, буде схильна до аналогічної чи іншої рецидивної 

діяльності, що може викликати перевантаження наглядових та 

контролюючих органів скаргами та матеріалами щодо їх розгляду або 

призвести до масового невиконання рішень таких органів громадянами, що 

в цілому спровокує хаос в адміністративно-деліктних відносинах та 

негативно вплине на стан правопорядку в країні. 

Таким чином, з огляду на нині чинне законодавство можна 

стверджувати, що існує нагальна необхідність законодавчого визначення 

матеріальних та процесуальних засад встановлення відповідальності 

органів адміністративно-деліктної юрисдикції за порушення законодавства 

щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності, на що 

неодноразово зверталась увага науковців [129, с.15; 130, с.89-91; 131, с.73-
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77].  

Відповідно до ст. 162 КАСУ при винесенні постанови про 

скасування постанови про застосування адміністративного стягнення суд 

може прийняти рішення про стягнення коштів з органу (посадової особи), 

який її виніс [123]. Однак подальшої реалізації в правозастосовній 

діяльності судів ця норма не має. 

В той же час узагальнення практики діяльності адміністративних 

судів та офіційна судова статистика вказує, що доволі частими є випадки 

неодноразового (системного) скасування адміністративним судом рішень 

посадової особи суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції на підставі 

визнання їх незаконним. При цьому відповідальності для посадової особи 

яка виносила такі рішення не наступає. Окремі шляхи вирішення такої 

проблеми, які ми цілком підтримуємо, знайшли реалізації в науковій 

спільноті. Так, О.І. Орехов, досліджуючи досвід діяльності 

адміністративних судів окремих європейських країн - Німеччини, Франції, 

Швейцарії та ін. [132, с.98], висловив думку, що зводиться до необхідності 

запровадження в діяльності адміністративних судів України практики 

діяльності адміністративних судів окремих європейських держав, 

відповідно до якої адміністративний суд, прийнявши рішення про 

задоволення позову щодо визнання рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта 

владних повноважень, може винести окрему постанову про усунення 

посадової особи конкретного суб’єкта владних повноважень, що прийняв 

незаконне рішення, вчинив незаконну дію чи не вчинив законної, із 

займаної посади [133, с. 63]. Також дієвим заходом відповідальності за 

неумисні порушення законодавства, які були допущені посадовою особою 

при розгляді справи та винесення у ній рішення, що є підставою для його 

скасування у судовому порядку, могло б стати застосування до неї 

штрафних санкцій. Тому пропонуємо законодавчо закріпити 

відповідальність за порушення посадовою особою, уповноваженою на 

здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, 
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або суддею норм чинного законодавства при застосуванні заходів 

адміністративної відповідальності, що призвело до завдання шкоди особі, 

щодо якої їх було застосовано, доповнивши главу 15 КУпАП новою 

нормою, у котрій в якості санкції передбачити застосування значних 

штрафів.  

Відповідно слідом за покращенням законодавчих процедур 

притягнення до адміністративної відповідальності потребує удосконалення 

відомче правове регулювання. Так, як було відзначено вище, єдиним 

нормативним актом який визначає правовий статус Укрморрічінспекції є 

Положення, затверджене Постановою КМУ від 17 липня 2014 р. № 300, в 

якому частково в п.3 визначено повноваження Укрморрічінспекції щодо 

розгляду справ про адміністративні правопорушення, тобто задекларовано 

їх адміністративно-деліктні повноваження. Крім того загальний порядок 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському 

та річковому транспорті затверджений наказом Міністерства 

інфраструктури України від 18.04.2013 № 235 [134], в якому лише 

частково визначено порядок складення протоколу про адміністративні 

правопорушення на морському та річковому транспорті, та оформлення і 

розгляду матеріалів справ про них. 

В той же час, відсутній єдиний нормативний акт, в якому має бути 

визначено алгоритм дій посадових осіб Укрморрічінспекції щодо 

виявлення та припинення правопорушень що посягають на порядок та 

безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, 

оформлення матеріалів справ про дані правопорушення, їх реєстрації, 

передачі для розгляду компетентним органам та вжиття заходів щодо 

недопущення вчинення їх в подальшому. Крім того в КУпАП чітко не 

визначено перелік посадових осіб, які мають право складати протоколи 

про адміністративні правопорушення, розгляд яких здійснюють посадові 

особи Укрморрічінспекції, а в статті 255 КупАП лише по окремим складам 

правопорушень, що посягають на безпеку перевезень пасажирів та вантажу 
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морським транспортом визначено право складення протоколу інспектором 

з безпеки на морському транспорті. 

Таким чином, з метою чіткого визначення правового статусу 

Укрморрічінспекції як органу адміністративно-деліктної юрисдикції, а 

також порядку його реалізації, доцільною є розробка та прийняття 

Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, 

що посягають на безпеку перевезень пасажирів та вантажу морським 

транспортом, в якій має бути чітко визначено алгоритм дій посадових осіб 

Укрморрічінспекції щодо оформлення матеріалів справ про підвідомчі їм 

правопорушення та порядок вчинення інших дій, направлених на 

застосування заходів адміністративної відповідальності за дані діяння. 

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, що посягають на безпеку перевезень пасажирів та 

вантажу морським транспортом має містити такі основні положення: 

Розділ 1. Компетенція органів безпеки на морському та річковому 

транспорті щодо складення протоколів про адміністративні 

правопорушення на морському та річковому транспорті та оформлення 

матеріалів справ. 

1.1. Повноваження органів безпеки на морському та річковому 

транспорті щодо складення протоколів про адміністративні 

правопорушення. 

1.2. Повноваження органів безпеки на морському та річковому 

транспорті щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення. 

Розділ 2. Складення протоколів про адміністративні правопорушення 

та оформлення справ про адміністративні правопорушення. 

2.1. Вимоги до змісту та порядку складання протоколу про 

адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті. 

2.2. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення на морському та річковому транспорті та порядок їх 

застосування. 
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2.3. Зміст та порядок оформлення матеріалів справ про 

адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті. 

Розділ 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення на 

морському та річковому транспорті та винесення рішення у справі. 

3.1. Строки та місце розгляду справ про адміністративні 

правопорушення на морському та річковому транспорті. 

3.2. Спрощена процедура розгляду справ про адміністративні 

правопорушення на морському та річковому транспорті (у письмовому 

провадженні, без залучення учасників провадження) та винесення рішення 

у справі. 

3.3. Загальна процедура розгляду справ про адміністративні 

правопорушення на морському та річковому транспорті (з викликом 

учасників провадження та зібранням додаткових доказів) та винесення 

рішення у справі. 

3.4. Рішення у справі про адміністративні правопорушення на 

морському та річковому транспорті, та порядок його доведення 

зацікавленим особам. 

3.5. Реєстр рішень у справі про адміністративні правопорушення на 

морському та річковому транспорті та порядок його ведення. 

4. Загальна процедура перегляду рішення у справі про 

адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті у 

зв’язку з його оскарженням. 

4.1. Перегляд рішення у справі про адміністративні правопорушення 

на морському та річковому транспорті у позасудовому порядку. 

4.2. Перегляд рішення у справі про адміністративні правопорушення 

на морському та річковому транспорті у судовому порядку (у порядку 

загального та адміністративного судочинства). 

5. Загальна процедура забезпечення виконання рішення у справі про 

адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті. 
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3.2. Особливості судового розгляду справ про порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом. 

 

З попереднього аналізу юридичних складів адміністративних 

правопорушень, що посягають на порядок та безпеку перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом, з’ясовано, ті які є найбільш 

поширеними в юрисдикційній та судовій практиці, зокрема це : 1) 

порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському 

транспорті (ст. 114 КУпАП), що полягає в порушенні правил входу суден у 

порт і виходу їх з порту, руху і стоянки суден у портових водах, а також 

правил, що забезпечують безпеку пасажирів під час посадки на судна, в 

путі слідування і під час висадки їх з суден; проведення без належного 

дозволу водолазних робіт у портових водах, а також недодержання правил 

подачі сигналів під час цих робіт; пошкодження споруд і пристроїв 

сигналізації та зв'язку; 2) порушення правил користування засобами 

морського транспорту (ст. 115 КУпАП), що проявляється в пошкодженні 

внутрішнього обладнання суден, куріння у невстановлених місцях на 

суднах; 3) порушення правил реєстрації торговельних суден (ст. 116-3 

КУпАП), а також неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу 

реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в 

установленому порядку до Державного суднового реєстру України або 

Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня цих змін, або 

ухилення від обов'язкової реєстрації судна; 4) порушення правил пожежної 

безпеки на морському транспорті (ст. 120 КУпАП); 5) допуск до керування 

суднами 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 (ст. 

129 КУпАП); 6) керування суднами судноводіями в стані алкогольного, 

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

що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування 
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судном особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких 

лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують суднами від 

проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 130 

КУпАП); 7) порушення правил перевезення небезпечних речовин або 

предметів на морському і річковому транспорті (ст. 133 КУпАП); 8) 

провезення ручної кладі понад установлені норми на морському 

транспорті (ст. 134 КУпАП); 9) безквитковий проїзд пасажира, а так само 

провезення без квитка дитини віком від семи до шістнадцяти років на 

суднах водного транспорту (ст. 135 КУпАП); 10) виготовлення з метою 

збуту, збут або використання завідомо підроблених квитків водного 

транспорту та інших проїзних документів і документів на перевезення 

вантажу, а також знаків поштової оплати, маркованої продукції, 

міжнародних купонів для відповіді, посвідчень особи для міжнародного 

поштового обміну та відбитків маркувальних машин (ст. 135-1 КУпАП); 

11) порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів 

на морському транспорті (ст. 136 КУпАП), зокрема - пошкодження пломб і 

запірних пристроїв контейнерів, трюмів та інших вантажних приміщень 

плавучих засобів, зривання з них пломб, пошкодження окремих вантажних 

місць та їх упаковки, пакетів, контейнерних пунктів (площадок), портів 

(пристаней) і складів, які використовуються для виконання операцій, 

зв'язаних з вантажними перевезеннями, а також перебування без 

належного дозволу на території контейнерних пунктів (площадок), 

вантажних районів (дільниць) портів (пристаней), шлюзів і зазначених 

вище складів. 

Проведений вище аналіз адміністративно-деліктної юрисдикції 

Укрморрічінспекції, а також аналіз статті 225 КУпАП дає можливість 

стверджувати, що посадові особи Укрморрічінспекції мають право 

самостійно в межах своєї предметної юрисдикції розглядати справи та 
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притягувати фізичних та посадових осіб до адміністративної 

відповідальності за більшість порушень, що посягають на порядок та 

безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, 

зокрема по справам про такі адміністративні правопорушення: про 

порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському 

транспорті, правил користування засобами морського  транспорту, правил 

по  охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних 

суднах,  правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном 

осіб, які не мають відповідного документа, правил, що забезпечують 

безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах, правил 

реєстрації торговельних суден, правил користування річковими і 

маломірними суднами, правил утримання баз (споруд) для стоянки  

маломірних суден, правил пожежної безпеки на морському і річковому 

транспорті, допуск до керування річковим або маломірним судном осіб, які 

перебувають у стані сп'яніння, передачу керування судном особі, яка 

перебуває у стані сп'яніння, керування річковими або маломірними 

суднами судноводіями у стані сп'яніння, у тому числі вчинене особами, які 

не мають права керування плавучими засобами, ухилення від проходження  

огляду на стан сп'яніння, порушення правил перевезення небезпечних 

речовин або предметів на морському  і річковому транспорті,  перевезення 

ручної кладі понад установлені норми на морському і річковому 

транспорті, безквитковий проїзд на суднах водного транспорту, порушення 

правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів  на морському 

і річковому транспорті, невиконання законних вимог посадових осіб 

органів морського і  річкового  транспорту  (статті 114, 115, 116, 116-1, 

116-2, 116-3, 117, 118, частина перша статті 120,  частина  третя статті 129, 

частини п'ята і шоста статті 130, частина  друга статті 133, частина перша 

статті 134, абзац десятий статті 135, статті 136 і 188-15 цього Кодексу). 

Однак, це не означає, що розгляд всіх перелічених категорій  справ 

про адміністративні правопорушення, що посягають на порядок та безпеку 
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перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом є виключною 

компетенцією посадових осіб Укрморрічінспекції, окремі з них 

розглядаються в судовому порядку, на що вказує аналіз статті 221 КУпАП. 

Так, відповідно до цієї норми, судді районних,  районних  у місті, міських 

чи міськрайонних судів розглядають справи про такі адміністративні  

правопорушення, що посягають на порядок та безпеку перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом: 

1) керування суднами судноводіями в стані алкогольного, 

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

що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування 

судном особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких 

лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують суднами від 

проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 130 

КУпАП); 

2) виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо 

підроблених квитків водного транспорту та інших проїзних документів і 

документів на перевезення вантажу, а також знаків поштової оплати, 

маркованої продукції, міжнародних купонів для відповіді, посвідчень 

особи для міжнародного поштового обміну та відбитків маркувальних 

машин (ст. 135-1 КУпАП). 

Перед здійсненням аналізу судового розгляду справ про порушення 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом в межах 

даного підрозділу роботи доцільно звернути увагу на необхідність 

виокремлення пріоритетності судової юрисдикції щодо розгляду такої 

категорії справ. 

Адміністративно-деліктна юрисдикція суду обумовлена тим, що 

відповідно до ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється 

на всі правовідносини, що виникають у державі, в тому числі і 
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адміністративно-деліктні, тобто ті, які виникають у зв'язку з вчиненням 

адміністративного проступку [135]. До того ж сучасні високі вимоги, які 

пред’являються до суддів та до формування суддівського корпусу, свідчать 

про те, що судовий порядок розгляду й вирішення справ про 

адміністративні правопорушення як у першій, так і в контрольній інстанції, 

тобто в порядку перегляду справ, є найбільш ефективною формою 

застосування заходів адміністративної відповідальності. Усе це цілком 

логічно визначає сучасну тенденцію передачі повноважень щодо розгляду 

значної категорій справ про адміністративні правопорушення до суду як 

органу, який наділений найбільш високим рівнем професіоналізму та 

здатністю приймати рішення у справах з найвищим ступенем законності, у 

тому числі стосовно справ про адміністративні правопорушення, що 

посягають на порядок та безпеку перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом. 

Підтвердженням цьому є результати офіційної судової статистики, 

які вказують, що протягом 2012–2015 рр. судами в середньому виноситься 

1 млн 230 тис. постанов у справах про адміністративні правопорушення, 

що складає 25 % від всіх винесених постанов органами адміністративно-

деліктної юрисдикції. У той же час майже 28 % винесених судами 

постанов у справах про адміністративні правопорушення оскаржуються до 

апеляційних судів, переважна більшість із них (69,8 %) стосуються 

постанов у справах про порушення у сфері безпеки дорожнього руху. Крім 

того, майже 55 % таких постанов скасовуються або змінюються в 

апеляційному порядку [136].  

Усе це свідчить, з одного боку, про досить високу довіру громади в 

особі держави до судів як суб’єктів, здатних об’єктивно, всесторонньо та 

повно розглядати справи про адміністративні правопорушення та виносити 

законні рішення у них, з іншого – про максимальні вимоги, які 

пред’являються до цього органу адміністративно-деліктної юрисдикції, 

діяльність якого не позбавлена вад.  
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Суди відносять до лідируючих суб'єктів, що наділені правом 

приймати владні акти, визначати рух і долю справи, тобто вправі 

здійснювати в процесуальній формі дії, що тягнуть виникнення, зміну чи 

припинення адміністративно-правових матеріальних чи процесуальних 

відносин [137, с.16; 138, с. 14; 139, с. 140]. Їх домінуюча позиція 

виявляється в тому, що вони самостійно, на власний розсуд, з урахуванням 

обставин справи та виходячи з норми закону оцінюють зібрані докази у 

справі та приймають рішення про застосування до осіб заходів 

адміністративного покарання, мають право у випадках, передбачених 

законом, самостійно складати протоколи про адміністративне 

правопорушення, здійснювати розслідування справи та вживати заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення 

та адміністративні покарання. 

Провідна (лідируюча) позиція судів як суб’єктів, наділених 

найбільшими адміністративно-деліктними юрисдикційними 

повноваженнями, зумовлена рядом підстав та особливостей, які доцільно 

розглянути. 

Суди з-поміж усіх інших суб’єктів адміністративно-деліктної 

юрисдикції, здійснюючи розгляд справ про адміністративні 

правопорушення, реалізовують свою основну функцію – здійснюють 

правосуддя і, на відміну від більшості інших адміністративно-

юрисдикційних органів, є незалежними у прийнятті рішення, що підвищує 

ймовірність законності останніх. 

На відміну від інших органів адміністративно-деліктної юрисдикції, 

суди відповідно до ст.ст. 221, 221-1 КУпАП наділені пріоритетною 

компетенцією щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення з 

високим ступенем суспільної шкідливості, наближеним до «кримінальних 

правопорушень», термінологічна конструкція яких запроваджена новим 

Кримінально-процесуальним кодексом України [140], а відтворення 

юридичних складів буде здійснено в новому Кримінальному (карному) 
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кодексі України, проект якого підготовлено робочою групою відповідного 

комітету Верховної Ради України та внесено на її розгляд [141]. Так, 

оскільки керування суднами судноводіями в стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння є правопорушенням з високим ступенем 

суспільної шкідливості наближеним до рівня суспільної небезпеки, як 

ознаки кримінального правопорушення, притягнення до адміністративної 

відповідальності за його вчинення здійснюють суди. 

Очевидним є те, що виключними повноваженнями суду є 

застосування за правопорушення таких найбільш суворих 

адміністративних стягнень: оплатне вилучення або конфіскація предмета, 

який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом 

адміністративного правопорушення (ст. 28, 29 КУпАП); позбавлення 

спеціального права, наданого даному громадянинові (ст. 30 КУпАП); 

громадські роботи (ст. 30-1 КУпАП); виправні роботи (ст. 31 КУпАП); 

адміністративний арешт (ст. 32 КУпАП); адміністративний штраф (ст. 27 

КУпАП), розміри якого в окремих випадках наближаються до сум 

штрафів, що застосовуються за вчинення кримінальних правопорушень, та 

сягають декількох десятків тисяч гривен. Так, аналіз адміністративних 

санкцій за вчинення даної групи правопорушень, свідчить, що за 

керування суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх 

увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, 

яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських 

препаратів, а також відмова осіб, які керують суднами від проходження 

відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, може бути 

застосовано громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, 

або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб. А 

виходячи зі змісту ст. 30-1 КУпАП та ст. 32 КУпАП і громадські роботи і 
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адміністративний арешт призначаються виключно районним, районним у 

місті, міським чи міськрайонним судом (суддею). 

До того ж суд має виключну компетенцію щодо застосування 

найбільш суворого виду адміністративного стягнення – адміністративного 

арешту на максимальний строк (до 15 діб), що значно обмежує 

конституційні права громадянина на свободу та вільне пересування. 

Суттєвою сферою адміністративно-деліктної юрисдикції суду є 

застосування позбавлення осіб права керування всіма видами плавучих 

засобів, що застосовується за їх керування з грубим порушенням правил 

безпеки на морському транспорті. Так, у 2015 р. судами позбавлено права 

керування всіма видами плавучих засобів 324 осіб, які перебували у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, 

відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, і з них 34 осіб (10%) позбавлено право керування 

морськими судами [142]. 

Виключними адміністративно-юрисдикційними повноваженнями 

наділений суд щодо розгляду справ про всі адміністративні 

правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти 

років (ст. 221 КУпАП), що є абсолютно логічним, адже таке провадження 

повинно здійснюватися у повному обсязі з обов’язковим залученням 

представника особи неповнолітнього, його батьків, якщо це не одні й ті 

самі особи. Крім того, особливість цього провадження полягає в тому, що 

суд передусім не має за мету застосування кари до особи, а намагається 

вчинити на неї превентивний вплив з метою недопущення протиправної 

поведінки в майбутньому. Так, результати аналізу судової статистики 

щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення у 2015 р. 

свідчать, що судами застосовано заходи впливу, передбачені ст. 24-1 

КУпАП, до 19,2 тис. неповнолітніх осіб (у 2014 р. – до 20,3 тис.) [142]. 

Окрім цього, на особливе місце суду в системі органів 
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адміністративно-деліктної юрисдикції, які розглядають справи про 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом вказує ст. 40 КУпАП, яка регулює порядок покладення 

обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду та визначає, що якщо у результаті 

вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду 

громадянинові, підприємству, установі або організації на суму, що 

перевищує два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, суддя 

районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду під час 

вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне 

правопорушення має право одночасно вирішити питання про 

відшкодування винним майнової шкоди.  

І останнє, що вказує на виключну підвідомчість суду як суб’єкта 

адміністративно-деліктної юрисдикції, який розглядає справи про 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом – це можливість перегляду справ про адміністративні 

правопорушення у зв’язку з оскарженням та опротестуванням постанови у 

справі про адміністративне правопорушення. Це стало можливим з 

набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 24 вересня 2008 р. № 

586-VI [143], котрим до КУпАП були внесені зміни, згідно із 

якими постанову органу (посадової особи), крім суду, про накладення 

адміністративного стягнення може бути оскаржено у вищестоящий орган 

(вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський 

чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному КАСУ, з особливостями, 

встановленими КУПАП (п. 3 ч. 1 ст. 288 КУпАП); постанова суду у справі 

про адміністративне правопорушення може бути переглянута апеляційним 

судом на підставі апеляційної скарги, рішення якого є остаточним і 

оскарженню та перегляду не підлягає (ст. 294 КУпАП). Таким чином, 

чинне законодавство, зокрема ст.ст. 287-297 КУпАП, передбачають дві 
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форми судового контролю за законністю рішень у справах про 

адміністративні правопорушення: перша – контроль за законністю 

постанови, прийнятої органом адміністративно-деліктної юрисдикції, 

шляхом розгляду місцевим судом як адміністративним судом скарги або 

протесту прокурора по ній; друга – контроль апеляційним судом за 

законністю постанови у справах про адміністративні правопорушення, 

винесеної місцевим судом, в порядку апеляційного провадження.  

Новим явищем для системи судочинства України є запровадження 

перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення у разі 

встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні 

справи судом, процедура якого закріплена в главі 24-1 КУпАП і є новою 

для адміністративно-деліктної практики в Україні [144]. Відповідно до ст. 

297-6 КУпАП судом, який здійснює перегляд такої категорії справ, є 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, який з урахуванням вищезазначеного можна віднести до суб’єктів 

адміністративно-деліктної юрисдикції. 

Про відособлений статус суду як суб’єкта адміністративно-деліктної 

юрисдикції свідчать також особливості розгляду ним справ про 

адміністративні правопорушення, які виявляються в такому. Так, 

відповідно до ч. 2 ст. 38 КУпАП, «якщо справи про адміністративні 

правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі 

суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці 

з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не 

пізніш як через три місяці з дня його виявлення». Підставою для перегляду 

рішення у справах про адміністративні правопорушення, винесеного 

органом адміністративно-деліктної юрисдикції, що здійснюється місцевим 

судом у порядку, визначеному КАСУ, з особливостями, визначеними в 

КУпАП, відповідно до ст. 104 КАСУ є подання особою не скарги, вимоги 

до якої в законодавстві не визначені, а належним чином оформленої 
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позовної заяви. Розгляд справи в суді має чітко урегульований порядок 

судового провадження, який визначений не лише КУпАП, як для інших 

органів адміністративно-деліктної юрисдикції, а й КАСУ та Законом 

України «Про судоустрій та статус суддів» [145]. Цей перелік відмінностей 

можна було б продовжувати, використовуючи численні критерії, однак це 

має здійснюватись у межах окремого наукового дослідження. 

Діяльність суду як органу адміністративно-деліктної юрисдикції в 

окремих її аспектах піддавалась науковому аналізу та дослідженню. Так, в 

роботі В.М. Скавроніка «Адміністративно-юрисдикційна діяльність суду» 

(2002 р.) [146] досліджено місце суду в системі органів адміністративної 

юрисдикції, проаналізовано особливості діяльності суду щодо розгляду 

окремих справ про адміністративні правопорушення, підвідомчих суду, 

запропоновано розширення адміністративно-деліктної юрисдикції судів 

(однак межі такої юрисдикції і принципи її формулювання автором не 

зазначаються). В роботі О.М. Собового «Правовий статус судді в 

адміністративно-деліктному провадженні» [147] проаналізовано сутність 

та елементи адміністративно-процесуального статусу судді в провадженні 

у справах про адміністративні правопорушення, розкрито зміст 

адміністративно-процесуальної діяльності судді в адміністративно-

деліктному провадженні та запропоновано систематизувати  процедуру 

розгляду судами справ про адміністративні правопорушення в окремій 

главі КУпАП. Г.В. Супрун в роботі «Суд (суддя) як суб’єкт провадження у 

справах про адміністративні правопорушення» (2011 р.) визначає місце 

суду в системі суб’єктів провадження у справах про адміністративні 

правопорушення та досліджує загальний процесуальний порядок розгляду 

судом справ про адміністративні правопорушення [148, с. 172]. А.А. 

Иванищук в роботі «Особливості розгляду справ про адміністративні 

правопорушення в судах загальної юрисдикції» (2012 р.) досліджує 

систему адміністративних правопорушень, розгляд яких підвідомчий 

судам загальної юрисдикції, характеризує особливості розгляду справ про 
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адміністративне правопорушення та винесення за нею постанови, з’ясовує 

особливості проваджень, які здійснюються судом під час перегляду справ 

про адміністративні правопорушення, пропонує окремі шляхи 

удосконалення вітчизняного законодавства щодо розгляду справ про 

адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції, 

новаторськими з яких є: запровадження судового розгляду певної категорії 

справ про адміністративні правопорушення за спрощеною процедурою та 

визначення форм процесуальних рішень, які можуть виносити судді в 

процесі та за результатами розгляду справ про адміністративні 

правопорушення [149, с. 164]. О.М. Мартинова в роботі «Адміністративно-

правове забезпечення діяльності суддів місцевих загальних судів у 

провадженні по справах про адміністративні правопорушення» (2011 р.) 

здійснює поглиблений аналіз правових засад діяльності суддів місцевих 

загальних судів у провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення, визначає системно-структурні особливості побудови 

місцевих загальних судів, з’ясовує процесуальний порядок їх діяльності 

щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, виокремлює 

основні напрями удосконалення такої діяльності, одним із яких 

розширення підвідомчості судів щодо значної категорії справ про 

адміністративні правопорушення [150, с. 169]. Діяльність суду щодо 

перегляду справ про адміністративні правопорушення після законодавчих 

змін до такого порядку була предметом дослідження низки наукових робіт 

таких авторів, як Т.О. Коломоєць, Р.О. Кукурудз, А.В. Кишинський, С.О. 

Короєд, В.М. Бевзенко, О.І. Курило, О.І. Орехова, Р.В. Миронюка та ін. 

[151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158].  

В цілому слід підтримати висловлені ключові пропозиції авторів 

щодо удосконалення процесуального статусу суддів як органів 

адміністративно-деліктної юрисдикції. Однак слід підтримати Р.В. 

Миронюка, який вважає, що немає необхідності у межах окремого 

підрозділу (глави) КУпАП виписувати процедуру діяльності судів із 
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розгляду та вирішення підвідомчих їм категорій справ, оскільки 

провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється 

на єдиних принципах та нормах, які є загальнообов’язковим правилом 

поведінки для всіх суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції, інакше 

матимемо прецедент, відповідно до якого в Процесуальній частині КУпАП 

в окремих главах необхідно буде виписувати специфіку діяльності 

кожного із 40 таких суб’єктів, що ускладнить застосування і без того 

непростих, а іноді й конфліктних процесуальних норм [159, с.121].  

Таким чином,виокремлюючи статус судів як провідних суб’єктів 

адміністративно-деліктної юрисдикції, що наділені найбільшими 

повноваженнями щодо застосування заходів адміністративної 

відповідальності за вчинення правопорушення, слід вказати на фактори, 

які зумовлюють його особливість, зокрема: здійснення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення в межах правосуддя, а не 

адміністративної діяльності; високий рівень фахової підготовки та 

професійної спрямованості суддів, здатних вирішувати найбільш складні 

проблеми провадження у справах про адміністративні правопорушення з 

найвищім ступенем дотримання законності; виключне право застосовувати 

окремі види адміністративних санкцій; поєднання предметної компетенції 

(підвідомчості справ про адміністративні правопорушення) та 

територіальної підвідомчості справ; особливі строки накладення 

адміністративного стягнення та процедура розгляду справ; більш широке 

право розсуду при призначенні покарання; можливість поєднання розгляду 

справи про адміністративний проступок з вимогами про відшкодування 

заподіяної майнової шкоди; особливий порядок оскарження його рішення 

у справі. 

Звісно, що діяльність суду щодо розгляду справ про адміністративні 

правопорушення має свої вади, виявлення яких детермінує науковий 

обов’язок винайдення шляхів їх виправлення та напрацювання 

обґрунтованих пропозиції щодо удосконалення нормативного та 
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методичного забезпечення такої діяльності. Тут, слід погдитись з позицією 

Миронюка Р.В., що підвищенню ефективності діяльності судів щодо 

розгляду та перегляду справ про адміністративні правопорушення, на нашу 

думку, може сприяти запровадження спеціалізації суддів у місцевих 

загальних судах з розгляду справ про адміністративні правопорушення та 

створення відповідних судових палат у вищестоящих судах. Це буде мати 

наслідком вузькоспеціалізований, професійний підхід суддів до повного, 

об’єктивного розгляду справ з дослідженням та оцінкою пом’якшуючих, 

обтяжуючих обставин, характеристик особистості порушника, обставин 

вчинення діяння і, як результат, застосування адекватних адміністративних 

стягнень [160, c. 143-145]. 

Таким чином судова юрисдикція щодо розгляду справ про 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом полягає в тому, що суди розглядають такі справи про 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом: 1) які мають найвищий ступінь суспільної шкідливості 

(наближений до суспільної небезпеки), в результаті якого могла б бути 

створена небезпека для життя людей або настання інших тяжких наслідків, 

які не наступили (наприклад, керування суднами судноводіями в стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння – ст.130 КУпАП); 2) 

санкція за які передбачає громадські, виправні роботи або 

адміністративний арешт; 3) вчинені особами віком від шістнадцяти до 

вісімнадцяти років; 4) у випадку звернення особи з заявою про 

відшкодування заподіяної шкоди даним правопорушенням на суму, що 

перевищує два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (відповідно 

до ст. 40 КУпАП); 5) порушені за наявності скарги на рішення у справі про 

адміністративне правопорушення, винесене посадовою особою 

Укрморрічінспекції та необхідності визначення законності його прийняття 

у порядку адміністративного судочинства. 
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З урахуванням вищезазначеного, на виконання задач дослідження, 

нижче доцільно розкрити особливості судового розгляду справ про 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом. 

Порядок судового розгляду та вирішення справи про адміністративне 

правопорушення складається з чотирьох етапів: підготовка справи до 

розгляду, власне розгляд справи, винесення постанови у справі та 

доведення її до відома зацікавлених осіб.  

Під час підготовки до розгляду справи про адміністративне 

правопорушення, згідно зі ст. 278 КУпАП, суд перевіряє правильність 

складення протоколу та інші матеріали справи про адміністративне 

правопорушення. Під час перевірки протоколів, інших документів та 

матеріалів справи суд вирішує такі питання: чи повноважною посадовою 

особою складено протокол (ст. 255); чи дотримані вимоги закону щодо 

його змісту (ст. 256); чи досить повно викладено всі факти, що мають 

значення для вирішення справи.  

Чинне адміністративно-деліктне законодавство не містить вказівок 

на те, що робити, якщо протокол та інші матеріали справи про 

адміністративне правопорушення складені з порушенням встановлених 

вимог щодо їх оформлення. Часткове вирішення цієї проблеми вбачається 

нами в необхідності внесення відповідних змін до КУпАП щодо 

можливості винесення судом окремої ухвали про направлення неналежно 

оформлених матеріалів справи про адміністративне правопорушення 

суб‘єкту адміністративного розслідування. В ухвалі повинно бути 

зазначено, які порушення були допущені під час складання протоколу про 

адміністративне правопорушення і інших документів, які необхідно 

провести додаткові процесуальні дії щодо встановлення доказів (у випадку 

їх недостатності), які відомості про особу правопорушника повинні бути 

зазначені у протоколі.  

Під час підготовки до розгляду справи суд, відповідно до ст. 278 
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КУпАП, повинен впевнитися, що особи, які беруть участь у розгляді 

справи, сповіщені про час і місце розгляду справи. Норми КУпАП до 

недавнього часу не регламентували порядок сповіщення особи про час та 

місце розгляду справи, що, на наш погляд, було суттєвим упущенням та 

мало негативні наслідки. Однак Законом України від 7 квітня 2011 року № 

3207-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення» [161], КУпАП було 

доповнено статтею 277-2 «Повідомлення про розгляд справи», відповідно 

до якої повістка особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду 

справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи, а інші 

особи, які беруть участь у провадженні по справі про адміністративні 

правопорушення, повідомляються про день розгляду справи в той же строк. 

Таким чином суд не має права розглядати справу про адміністративне 

правопорушення, якщо відсутня інформація про належне повідомлення 

зацікавлених осіб. 

Однак сучасне процесуальне законодавство знає інші способи 

сповіщення осіб про час та місце розгляду юридичної справи, викликані 

розвитком суспільних відносин та інформаційними технологіями. Так, 

відповідно до ст.ст. 35, 38 КАСУ, повістка про виклик особи до суду може 

вручатися під розписку або безпосередньо в суді, а у виняткових випадках 

– телеграмою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), 

електронною поштою, телефоном, через друкований засіб масової 

інформації, та встановлено час її вручення – не пізніше ніж за сім днів до 

судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо 

в суді  [123]. У зв’язку з цим цікавою є пропозиція Миронюка Р.В., який 

пропонує законодавчо передбачити й інші форми сповіщення особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, та інших учасників  

провадження про дату, місце проведення процесуальних дій, однією із 

яких може стати СМС-повідомлення через оператора мобільного зв’язку. 
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Так, надіслання повідомлення про явку до органу адміністративно-

деліктної юрисдикції шляхом СМС-повідомлення може здійснюватись з 

телефону, відомості про який можна перевірити на офіційному веб-сайті 

даного органу, а інформацію про надіслання такого повідомлення і 

отримання його адресатом на телефон, наданий при оформленні матеріалів 

справи (протоколу про адміністративне правопорушення, пояснень свідків 

та ін.),  можна завжди перевірити через оператора мобільного зв’язку, 

таким чином, аргументи особи про начебто непоінформованість про 

розгляд справи будуть нікчемними та такими, що спростовуються. На 

особу, якій було вручено (надіслано) повідомлення, покладається 

обов’язок прибути для розгляду справи вчасно, а у випадку неможливості 

прибуття з поважних причин – завчасно повідомити про це орган, який 

розглядає справу [162, с.78].  

Під час підготовки справи про адміністративне правопорушення 

суддя має впевнитися, що витребувані всі необхідні додаткові матеріали 

(п.4. ст. 278 КУпАП) та вирішити питання про клопотання особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, законних 

представників, захисника (п. 5. ст. 278 КУпАП). 

Процесуальний порядок реалізації другого етапу стадії судового 

розгляду справи про порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом врегульовано ст. 279 КУпАП. Суддя, який 

розглядає справу, відповідно до ст. 279 КУАП, має представитись іншим 

учасникам, які беруть участь у розгляді справи. Ст. 279 КУАП визначає, 

що після представлення суддею оголошується протокол про 

адміністративне правопорушення, заслуховуються особи, які беруть участь 

у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання, у разі 

участі в розгляді  справи  прокурора заслуховується його висновок. Слід 

визнати, що КУпАП лише в загальних рисах, порівняно з кримінально-

процесуальним законодавством, регулює сам процес розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, тому доцільними є висловлені 
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пропозиції щодо закріплення в КУпАП більш докладного процесуального 

порядку розгляду справи про адміністративне правопорушення [163, с. 

142–148]. 

Суддя повинен здійснити комплекс заходів, пов‘язаних з 

необхідністю всебічного, повного й об‘єктивного вивчення всіх обставин, 

що мають значення для вирішення справи. Згідно зі ст. 280 КУпАП, 

посадова особа, яка розглядає справу про адміністративне 

правопорушення, зобов‘язана з‘ясувати такі обставини:чи було вчинено 

адміністративне правопорушення; чи винна дана особа в його вчиненні, чи 

підлягає вона адміністративній відповідальності;чи є обставини, що 

пом’якшують і обтяжують відповідальність;чи заподіяно майнову 

шкоду;чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне 

правопорушення на розгляд громадської організації, трудового 

колективу;з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного 

вирішення справи. 

У межах дослідження стадії розгляду справи не можна оминути 

проблематики визначення строків розгляду справи про адміністративні 

правопорушення. У статті 277 КУпАП закріплено загальний строк 

розгляду справ про порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом – п’ятнадцять діб з дня одержання судом протоколу 

про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. В ст. 277 

КУпАП передбачено можливість зупинення строку розгляду справи про 

адміністративне правопорушення, але цей законодавчий виняток 

стосується тільки справ про адміністративні корупційні правопорушення і 

зупиняється судом у разі, якщо особа, щодо якої складено протокол про 

адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки 

до суду або з поважних причин не може туди з'явитися (хвороба, 

перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо). З 

урахуванням цього, з метою виконання завдання провадження у справах 

про адміністративні правопорушення, а саме своєчасного розгляду справи, 
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доцільно передбачити підстави зупинення сроку розгляду справи для всіх 

категорій справ про адміністративні правопорушення, а саме: умисне 

ухилення від явки або неможливості явки з поважних причин (хвороба, 

перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо) особи, щодо 

якої складено протокол про адміністративне правопорушення, якщо її 

присутність є обов’язковою; необхідність додаткового дослідження доказів 

у справі, якщо таке є обов’язковим. Рішення про зупинення строку 

розгляду справи оформлюється постановою (ухвалою) та повинно бути 

вмотивовано.  

Окремим питанням, що виникає на стадії розгляду справи про 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом, є визначення місця її розгляду. Відповідно до загального 

правила, передбаченого ст. 276 КУпАП, справа про адміністративне 

правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Однак наступні 

частини цієї статті вказують на окремі винятки із загального правила, 

закріплюючи альтернативи місця розгляду справи: так справи, порушені за 

ч.4 ст. 129 та ч.5 ст. 130 КУпАП розглядатися також за місцем реєстрації 

судна  та місцем проживання порушника. В той же час у КУпАП не 

визначено, кому належить право обрання місця розгляду таких справ: суду, 

чи особі, яка вчинила правопорушення. 

Про доцільність постановки таких питань та необхідності їх 

вирішення свідчать матеріали судової практики розгляду справ про 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським. В якості 

прикладу розглянемо таку ситуацію. З матеріалів справи про 

адміністративне правопорушення № 121/6485/13-п: громадянин С., 

керуючи власним морським маломірним судном був зупинений 

посадовими особами Укрморрічінспекції для перевірки документів на 

право керування судном. В результаті перевірки було виявлено, що 

громадянин С. перебуває у стані алкогольного сп’яніння, та йому було 

запропоновано пройти медичнийоглядна стан сп’яніння, від якого він 
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відмовився. В протоколі про адміністративне правопорушення громадян С. 

вказав, що клопоче про розгляд його справи за місцем його проживання в 

місті Миколаїв, мотивуючи це тим,що наступного дня він від’їзджає  до 

місця свого проживання (реєстрації) і хоче особсто бути присутнім на 

судовому прцесі Незважаючи на таке клопотання, інспектор 

Укрморрічінспекції направив протокол та справу до розгляду в місцевий 

суд м. Ялти, в якому цю справу було розглянуто і на порушника було 

накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права 

керування всіма видами плавучих засобів строкомна два роки  [164]. Цей 

приклад свідчить про очевидне порушення права особи, яка притягається 

до адміністративної відповідальності на вибір місця розгляду справи, 

передбаченого ч. 2 ст. 276, та права на подання та задоволення клопотання,  

передбаченого ч. 1 ст. 268 КУпАП. На нашу думку, для однозначного 

вирішення питання про визначення місця розгляду справи у випадку 

надходження клопотання про це, доцільно ст.276 доповнити частиною 6 

такого змісту:«Орган (посадова особа), який склав протокол про 

адміністративне правопорушення, на письмове клопотання особи, що 

вчинила правопорушення, направляє його з іншими матеріалами справи за 

підвідомчістю до місця розгляду, вказаному в клопотанні, або відмовляє в 

клопотанні, надаючи письмову відмову з зазначенням мотивів такої 

відмови».  

Проблемним для правозастосовної практики залишається питання 

визначення органу, що буде розглядати справу у разі її подвійної 

підвідомчості. Так, виходячи з аналізу ст.ст. 221, 225 КУпАП, справи про 

правопорушення, передбачені ч.5 та 6 ст. 130 КУпАП мають подвійну 

підвідомчість: можуть розглядатися і судом і керівником центрального 

органу  виконавчої  влади,  що забезпечує реалізацію державної політики у 

сфері безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекції). 

Таким чином, керівник Укрморрічінспекції, отримавши матеріали 

адміністративного розслідування за фактом вчинення правопорушення, 
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передбаченого ч. 4 ст. 130 КУпАП, повинен вирішити питання, чи взяти 

справу до свого відання, розглянути її по суті і винести постанову, чи 

направити її до суду. Які критерії можуть бути застосовані при вирішенні 

даного питання? Вважаємо, що до таких критеріїв слід віднести: ступінь вини 

особи, яка притягається до відповідальності; наявність обтяжуючих чи 

пом’якшуючих обставин відповідальності за вчинені правопорушення; 

особистість правопорушника (в першу чергу наявність судимості чи 

попереднього притягнення до адміністративної відповідальності, також – вік, 

особистісні характеристики за місцем проживання і місцем роботи та ін.); 

визнання провини правопорушником; щире каяття; доцільність застосування 

того чи іншого адміністративного стягнення.  

Заключним етапом стадії судового розгляду справи про порушення 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, є 

винесення рішення у справі й доведення його до відома зацікавлених осіб. 

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, суддя виносить 

постанову, яка повинна мати визначені ст. 283 КУпАП реквізити.  

Стосовно справи про порушення правил перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом, відповідно до ст. 284 КУпАП, може бути 

винесено одну з таких постанов:1) про накладення адміністративного 

стягнення;2) про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24-1 

КУпАП (заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх);3) про 

закриття справи. 

Хоча законодавством чітко не визначено, які різновиди постанов про 

закриття справи про адміністративні правопорушення можуть виноситися, 

враховуючи підстави закриття справи, слід зазначити, що в цих справах 

можуть виноситися такі постанови: про звільнення особи від 

адміністративної відповідальності (наприклад, у зв’язку з відсутністю події 

правопорушення, його недоказаністю, неосудністю особи, а також при 

оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської 

організації або трудового колективу (ст. 21 КУпАП); про звільнення від 
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адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення; 

про передачу матеріалів для вирішення питання про порушення 

кримінальної справи; про передачу матеріалів для притягнення особи до 

дисциплінарної відповідальності та ін. В окремих випадках, коли в 

результаті розгляду справи виявляються нові її обставини, що зумовлюють 

необхідність перекваліфікації діяння особи або додаткової кваліфікації, 

виноситься постанова про надсилання справи для розгляду за 

підвідомчістю. 

Що стосується змісту постанови у справі про адміністративне 

правопорушення, то це питання чітко регламентує ст. 283 КУпАП. 

Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення 

повинна містити положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, 

судового збору. 

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. 

Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, 

щодо якої її винесено. Копія постанови в той же строк вручається або 

висилається потерпілому на його прохання. Копія постанови вручається 

під розписку. У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться 

відповідна відмітка у справі. 

Також слід встановити правило, що одночасно з оголошенням 

постанови у справі особі, яка притягається до відповідальності, повинні 

бути роз’яснені її права та обов’язки, які пов’язані з наслідками 

прийнятого рішення, порядок виконання постанови та наслідки 

невиконання передбачених законом дій.  

У підсумку необхідно зазначити, що висвітлення всіх проблемних 

процесуальних питань судового розгляду справ про порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом в межах одного 

підрозділу наукової роботи здійснити неможливо, а тому вище окреслено 

лише деякі з них, вирішення яких можливе у випадку швидкого реагування 

законотворчого процесу на реалії правозастосування, що проявляється у 
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створенні нової якісної нормативної основи, яка б відповідала реальним 

сьогоденним проблемам практики застосування адміністративно-деліктних 

норм. 

Нижче в межах даного підрозділу роботи, на виконання задач 

дослідження, доцільно здійснити аналіз процесу перегляду рішень 

Укрморрічінспекції у справах про порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом в судовому порядку, тобто в 

межах судового адміністративного процесу. 

Оскарження постанови посадової особи Укрморрічінспекції у справах 

про порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом у судовому порядку є одним із альтернативних способів 

перегляду справи, поряд з оскарженням її до вищестоящого органу або 

посадової особи.  

В цілому законодавчі засади такого способу оскарження постанови у 

справі та  практика його реалізації зазнали суттєвих змін, починаючи з 17 

листопада 2008 року з набуттям чинності Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 

24 вересня 2008 року № 586-VI  [73]. На сьогодні, відповідно до ст. 288 

КУпАП, судовий порядок перегляду здійснюється стосовно постанов у 

справах, винесених: адміністративною комісією, створеною при 

виконавчих комітетах відповідних рад; виконавчим комітетом сільської, 

селищної, міської ради; всіма іншими  органами адміністративно-деліктної 

юрисдикції, які відповідно до ст.ст. 218–245-17 КУпАП мають право на 

розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення 

постанови по ній. 

Таким чином, у особи, стосовно якої Укрморрічінспекцією винесено 

постанову у справі про порушення правил перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом є два альтернативні способи її 

оскарження: у вищестоящий орган або до суду. Оскільки оскарження у 
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вищестоящий орган у багатьох випадках є проміжним етапом перегляду 

постанови у справі, то остаточною інстанцією, яка оцінює законність 

прийнято рішення у справі, є суд. 

Так, за офіційними даними Державної служби статистики України у 

2012 році 342 постанови Укрморрічінспекцією у справах про порушення 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом було 

оскаржено до суду, що складає 35,6% від всіх постанов винесених даним 

органом адміністративно-деліктної юрисдикції, у 2013 році такий показник 

склав – 24,5% (296 постанов); у 2014 році відповідно 23,5% (284 

постанови); у 2015 році– 19,5% (235 постанов) [165; 166; 167; 168; 169; 

170]. Переважна більшість оскаржуваних постанов була винесена за 

порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському 

транспорті (ст. 114 КУпАП) та порушення правил користування засобами 

морського транспорту (ст. 115 КУпАП). І попри те, що показники 

оскаржуваних до суду постанов Укрморрічінспекції у справах про 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом знизились, питання їх судового перегляду є актуальними з 

огляду на визначення підстав та процедур оскарження. 

Такий великий відсоток оскаржуваних у судовому порядку постанов у 

справах про порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом є причиною неякісного провадження у справах про 

дані адміністративні правопорушення посадовими особами 

Укрморрічінспекцієї, на що було звернуто нашу увагу у попередньому 

розділі роботи. 

З огляду на ті високі вимоги, які пред’являються сьогодні до суддів та 

до формування суддівського корпусу, можна із впевненістю сказати, що 

судовий порядок перегляду справ про адміністративні правопорушення є 

найбільш ефективною формою застосування заходів адміністративної 

відповідальності. Підвищення ефективності діяльності адміністративних 

судів щодо перегляду справ про адміністративні правопорушення, на нашу 
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думку, можливе також при запроваджені спеціалізації суддів у місцевих 

загальних судах як адміністративних судах з розгляду справ про 

адміністративні правопорушення. Це буде мати наслідок 

вузькоспеціалізованого, професійного підходу суддів до повного, 

об’єктивного розгляду справ з дослідженням та оцінкою пом’якшуючих, 

обтяжуючих обставин, характеристик особистості порушника, обставин 

його вчинення і, як результат, застосування адекватних адміністративних 

стягнень. 

Як було зазначено вище, починаючи з 2008 року до КУпАП було 

внесено зміни, згідно із якими статтю 288 було викладено в новій редакції, 

яка замінила існуючий протягом десятирічь наглядовий порядок судового 

перегляду постанов, винесених іншими органами адміністративно-

деліктної юрисдикції, який на сьогодні здійснюється районним, районним 

у місті, міським чи міськрайонним судом, у порядку, визначеному 

Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, 

встановленими КУпАП. 

Із введенням таких змін в адміністративно-деліктній науці та практиці 

сформувався дуалістичний підхід до законності оскарження в судовому 

порядку постанов у справах про адміністративні правопорушення, 

відповідно до якого одна й та сама група відносин, які виникають з 

приводу вчинення адміністративного правопорушення (делікту), 

регулюється різними нормативними актами (КАСУ та КУпАП), які мають 

однакову юридичну силу, але регулюють різні групи суспільних відносин, 

незважаючи на те, що вони за певних обставин можуть бути в причинно-

наслідковому зв’язку [171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181]. 

З аналізу різних наукових позицій щодо доцільності запровадження 

вищевказаних законодавчих новацій процесу перегляду справ можна 

зробити висновок, що на сьогодні склалося дві абсолютно протилежні 

концепції практики реалізації даних норм. Одна концепція, прибічниками 

якої є Д. Симонов, О.І. Орехов, полягає в тому, що за наявності 
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конкуренції норм кодексів практика правозастосування при оскарженні 

постанов у справах про адміністративні правопорушення має тяжіти до 

правил, встановлених КУпАП, і, відповідно, порядок судового перегляду 

справ про адміністративні правопорушення має бути урегульований 

КУпАП  [182; с. 447]. Прибічники іншої концепції, зокрема 

А.В.Кишинський, вказують на необхідність уніфікації порядку перегляду 

справ про адміністративні правопорушення, відповідно до якого 

функціями перегляду рішень у цих справах, винесених як судом, так і 

іншим органом адміністративно-деліктної юрисдикції, повинен бути 

наділений тільки адміністративний суд, і процедура перегляду повинна 

регулюватися виключно КАСУ, аргументуючи це тим, що цей порядок 

більш детально виписаний в КАСУ  [183, с. 175]. Певного нейтралітету в 

цьому питанні дотримується Р.О. Кукурудз, який, досліджуючи інститут 

апеляції в адміністративно-деліктному процесі, зазначає, що на перший 

погляд можна стверджувати, що суспільні відносини, які виникають під 

час подання та розгляду апеляції на рішення органів публічної 

адміністрації, пов’язані із притягненням особи до адміністративної 

відповідальності, повністю охоплюються предметом правового 

регулювання адміністративно-деліктними нормами, оскільки підставами 

виникнення таких відносин є адміністративний делікт, постанова про 

накладення адміністративного стягнення і скарга особи, яка вважає її 

незаконною. Але, на його думку, прийняття КАСУ внесло свої корективи в 

порядок оскарження постанов у справах про адміністративні 

правопорушення, винесених суб’єктами публічної адміністрації, у тому 

числі посадовими особами Укрморрічінспекцієї які за всіма ознаками 

належать до публічно-правового спору, а, відповідно, регулюються КАСУ. 

Що, у свою чергу, дозволило зробити висновок, що судовий порядок 

оскарження постанов органів публічної адміністрації у справах про 

адміністративні правопорушення є все ж таки провадженням у межах 

адміністративного судочинства, яке, щоправда, має свої особливості, 
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передбачені КУпАП, що свідчить про певне «зрощення» норм двох 

юрисдикційних процесів, спрямоване на врегулювання процедури 

оскарження постанови відповідного юрисдикційного органу  [184, с. 239].  

В свою чергу Миронюк Р.В. вважає, що необхідно уніфікувати 

порядок перегляду справ про адміністративні правопорушення у зв’язку з 

оскарженням рішення по справі, відповідно до якого рішення органів 

адміністративно-деліктної юрисдикції, у тому числі суду, у справах про 

адміністративні правопорушення переглядаються в порядку, визначеному 

КУпАП, в якому в главі 24 необхідно врегулювати: підстави оскарження 

постанов; права та обов’язки осіб, які мають право на оскарження; коло 

органів, які уповноважені переглядати рішення у справах, при цьому 

залишивши альтернативні форми перегляду – перегляд рішень 

нижчестоящого органу вищестоящим або судом на вибір особи, що подає 

скаргу; визначити їх компетенцію та встановити строки перегляду рішення 

залежно від суб’єкта перегляду; підстави прийняття тих чи інших рішень, 

за результатами перегляду справи, а також порядок набуття ними чинності  

[185, c.232]. 

Ми частково погоджуємось з цим, і вважаємо, що така позиція є 

цілком логічною, але при наявності таких умов: перше – детальної 

регламентації порядку судового перегляду справ про адміністративні 

правопорушення в главі 24 КУпАП, окремі шляхи удосконалення якого 

будуть запропоновані та обґрунтовані нами нижче; друге – запровадження 

спеціалізації суддів у місцевих загальних судах з розгляду справ про 

адміністративні правопорушення та підвищення рівня професійного 

спрямування суддів щодо розгляду такої категорії справ. 

З іншого боку, до моменту реалізації цих вимог, тобто на сьогодні 

більш ефективним з позиції рівня дотримання законності притягнення до 

адміністративної відповідальності та деталізації процедури судового 

розгляду справ є порядок, визначений в КАСУ, як у більш сучасному 

процесуальному законі, ніж КУпАП, який в більшості своїх процесуальних 
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норм є застарілим та таким, що не відповідає сучасному рівню правового 

регулювання адміністративно-деліктних правових відносин, які є досить 

динамічними.   

З огляду на предмет нашого дослідження та задачі, які потребують 

вирішення в межах даного підрозділу доцільно здійснити аналіз судового 

порядку перегляду постанов у справах про порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом, окреслити вади його 

провадження та виробити пропозиції щодо його удосконалення. 

Перш ніж проаналізувати процедуру судового перегляду справ про 

адміністративні правопорушення, необхідно визначитися зі строками 

подання та формою скарги. Так, необхідно зазначити, що ст. 289 КУпАП 

встановлює десятиденний строк подання скарги на постанову у справах 

про адміністративні правопорушення. У той же час, відповідно до п.2 ст. 

99 КАСУ, для  звернення до адміністративного суду за захистом прав, 

свобод  та  інтересів  особи  встановлюється  шестимісячний строк, який, 

якщо не  встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася  або  

повинна  була  дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. 

Постає питання: якими законами необхідно керуватися у цьому випадку – 

КУпАП чи КАСУ?   

 Результати практики перегляду справ про адміністративні 

правопорушення в адміністративних судах показують, що вони керуються 

десятиденним строком давності, визначеним КУпАП, і відмовляють у 

адміністративному позові (заяві) у випадку пропущення такого строку з 

поважних причин [186]. Така правозастосовна практика можлива з 

урахуванням положення ч.3 ст. 99 КАСУ, в якій зазначено, що для  захисту 

прав,  свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть 

встановлюватися  інші строки для звернення до адміністративного суду, 

які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня,  коли особа дізналася 

або повинна  була дізнатися  про  порушення  своїх  прав,  свобод  чи 

інтересів. Таким чином, при визначенні строків звернення до 
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адміністративного суду щодо оскарження постанов у справах про 

адміністративні правопорушення слід керуватися десятиденним строком, 

визначеним в КУпАП, однак з тим урахуванням, що він повинен 

починатися з моменту вручення особі під  підпис постанови про 

адміністративне правопорушення [187]. 

Крім того, п.3 ст. 288 КУпАП визначено, що скарга подається в орган 

(посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне 

правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. 

Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою 

органу (посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її 

розглядати. Слід зазначити, що ця норма виписана на противагу статті 104 

КАСУ, в якій зазначено, що адміністративний позов пред'являється шляхом 

подання позовної заяви до суду першої інстанції. Таким чином, постає 

питання: чи може особа, яка оскаржує постанову у справах про 

адміністративні правопорушення, винесену суб’єктом владних 

повноважень, подати скаргу (позов) безпосередньо до суду? Однозначної 

відповіді на це питання вітчизняне законодавство не дає, в статті 288 

КУпАП вказано лише те, що таке можливо у випадках, встановлених 

законодавством, однак не зауважено яким. Тому варто перейняти досвід 

правового регулювання цього питання в КоАП РФ, в якому, попри те, що 

порядок перегляду справ про адміністративні правопорушення, який 

здійснюється в судовому порядку, урегульований цивільно-процесуальним 

законодавством, передбачено можливість подання скарги безпосередньо до 

суду, вищестоящого органу, вищестоящій посадовій особі, уповноваженій її 

розглядати [188, с.295]. Таким чином, такий порядок має альтернативний 

характер, наділяє скаржника ширшими правами, забезпечує більш прозорий 

судовий контроль за суб’єктами адміністративно-деліктної юрисдикції та 

пришвидшує порядок перегляду справи. 

Особливістю цього провадження є визначення місця перегляду справи 

за територіальністю. Відповідно до загального положення, визначеного в 
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ч.1 ст. 19 КАС, «адміністративні справи вирішуються адміністративним  

судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим 

Кодексом». У ч. 2 ст. 19 КАСУ визначено виняткові випадки визначення 

місця розгляду окремих категорій адміністративних справ та вказано, що 

«адміністративні справи з приводу оскарження правових актів 

індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних 

повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної 

фізичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача 

адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом 

порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-

позивача». Неоднозначною з цього приводу є практика оскарження цих 

постанов судами в порядку адміністративного судочинства. Так, превалює 

практика діяльності органів адміністративно-деліктної юрисдикції, 

відповідно до якої отримані та зареєстровані скарги з приводу 

оскарженням винесених ними постанов у справах про адміністративні 

правопорушення направляються за територіальністю до адміністративного 

суду за місцем знаходження відповідача. В той же час існує практика, 

відповідно до якої ці скарги направляють до того суду, який вказано в 

позовній заяві (скарзі), тим самим реалізуючи право скаржника (позивача) 

на вибір місця розгляду скарги  [189, с.340; 190, с.25; 191, с.13; 192, с.109]. 

Окремим проблемним питанням законотворчості є необхідність  

визначення строків перегляду судом справ про адміністративні 

правопорушення, адже вони неоднаково регулюються в КУпАП та КАСУ. 

Так, відповідно до ст. 292 КУпАП, «скарга і подання прокурора на  

постанову  по  справі  про адміністративне правопорушення розглядаються 

правомочними органами (посадовими  особами) в  десятиденний строк з 

дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України»  [37]. В 

той же час законом - КАСУ, в ст. 171-2 визначено, що «адміністративна 

справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних  

повноважень у справах про притягнення до адміністративної 
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відповідальності вирішується місцевими загальними судами як 

адміністративними судами протягом п'яти днів з дня відкриття 

провадження у справі. У виняткових випадках з урахуванням особливостей 

розгляду  справи  суд  ухвалою може продовжити розгляд справи, але не 

більше як на п'ять днів». В науковій літературі справедливо 

висловлювалися пропозиції щодо необхідності збільшення строків 

перегляду справ про адміністративні правопорушення  [193, с.150; 194, 

с.19; 195, с.187; 196, с.45; 197; 198, с.180; 199, с.330], на це було вказано і в 

Постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 17.10.2014  № 11 [200]. 

Ці пропозиції мають рацію, адже, як свідчить судова практика, 

провадження в адміністративних справах щодо оскарження постанов у 

справах про адміністративні правопорушення відбувається значно пізніше, 

через десятки днів або місяць-два. Таким чином, слід підтримати 

пропозицію Миронюка Р.В., який вважає, що розумним строком перегляду 

справи про адміністративне правопорушення у судовому порядку повинен 

бути максимальний місячний строк, який повинен починатися з моменту 

реєстрації скарги в суді і залежати від рівня складності справи, тим більше, 

що за нині діючим законодавством, відповідно до ч.2 ст. 171-2 КАСУ, 

рішення  місцевого загального суду як адміністративного суду у даній 

категорії справ є остаточним і оскарженню не підлягає», а тому повинно 

бути прийнято розсудливо та виважено [201, с. 43.] 

В цілому слід констатувати, що КАСУ не регламентує особливості 

судового розгляду скарг на постанову у справі про адміністративне 

правопорушення, а це означає, що, виходячи з норм нині діючого 

законодавства, такий судовий розгляд має здійснюватися в повному об’ємі, 

тобто аналогічно процедурі судового розгляду всіх адміністративних 

справ, які виникають на підставі публічно-правового спору. Тобто, як вже 

було визначено вище, суд повинен дотримуватися всієї процедури 

адміністративного судового провадження, яка включає такі етапи: відкрити 
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провадження у справі, прийнявши відповідну ухвалу; провести попереднє 

судове засідання та за його результатами прийняти судове рішення; 

відкрити судове засідання, дослідити та оцінити докази у справі, провести 

судові дебати, прийняти судове рішення у справі та оголосити його. Така 

процедура регулюється більш ніж 60 статтями КАСУ. Очевидно, що 

дотримання такої процедури у перегляді справ про адміністративні 

правопорушення у зв’язку з оскарженням рішень по них є недоцільним, 

воно перевантажує роботу судді, ускладнює процес притягнення до 

адміністративної відповідальності, ігнорує принципи оперативності та 

економічної доцільності такого провадження. 

Процедура судового перегляду постанов у справах про 

адміністративні правопорушення повинна мати більш спрощений 

характер, але при цьому не повинна знижуватися якість правосуддя по цій 

категорії справ, що зумовлює необхідність систематизації правових норм, 

які повинні регулювати таку процедуру. На нашу думку, потребує чіткого 

систематизованого нормативного закріплення процедура судового 

перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення у 

статті 171-2 КАСУ [202, с.59]. 

 

Висновки до розділу 3 

В результаті аналізу порядку розгляду справ про порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом та напрямів 

його удосконалення було зроблено наступні висновки. 

В результаті аналізу адміністративно-деліктної практики 

Укрморрічінспекції як основного органу публічної влади який здійснює 

позасудовий розгляд даної категорії справ, було виявлено певні тенденції 

та закономірності, які свідчать, що до 2014 року кількість притягнутих до 

адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом складала більше 1 тис. 

юридичних та більше 2 тис. фізичних осіб, у 2014-2016 роках ці показники 
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знизились на 35% з причини анексії Криму та не можливості органів 

публічної влади України виконувати в АРК Крим свої функції. 

Встановлено, що попри досить вагомі показники застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення даних правопорушень, 

значна частина їх залишається невиявленими (латентними), а особи не 

піддаються ефективним заходам адміністративного впливу, і зумовлено це, 

у тому числі, проблемами процесуального характеру, зокрема – 

відсутностю нормативно визначених алгоритмів дій посадових осіб 

Укрморрічінспекції щодо виявлення та припинення правопорушень, що 

посягають на порядок та безпеку перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом, оформлення матеріалів справ про дані 

правопорушення, їх реєстрації, передачі для розгляду компетентним 

органам та вжиття заходів щодо недопущення вчинення їх в подальшому. 

З метою підвищення ефективності діяльності Укрморрічінспекції 

щодо позасудового розгляду справ про порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом запропоновано розробити та 

прийняти Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, що посягають на безпеку перевезень пасажирів та 

вантажу морським транспортом, в якій має бути чітко визначено алгоритм 

дій посадових осіб Укрморрічінспекції щодо оформлення матеріалів справ 

про підвідомчі їм правопорушення та порядок вчинення інших дій, 

направлених на застосування заходів адміністративної відповідальності за 

дані діяння. 

Визначено судову юрисдикцію щодо розгляду даної категорії справ 

про адміністративні правопорушення, яка полягає в тому, що суди 

розглядають такі справи про порушення правил перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом: 1) які мають найвищий ступінь 

суспільної шкідливості (наближений до суспільної небезпеки), в результаті 

якого могла б бути створена небезпека для життя людей або настання 

інших тяжких наслідків, які не наступили (наприклад, керування суднами 



164 
 
судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння – 

ст.130 КУпАП); 2) санкція за які передбачає позбавлення права керування 

судном; 3) вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років; 

4) у випадку звернення особи з заявою про відшкодування заподіяної 

шкоди даним правопорушенням на суму, що перевищує два 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (відповідно до ст. 40 

КУпАП); 5) порушені за наявності скарги на рішення у справі про 

адміністративне правопорушення, винесене посадовою особою 

Укрморрічінспекції та необхідності визначення законності його прийняття 

у порядку адміністративного судочинства. 

Запропоновано віднести до юрисдикції суду розгляд справ про 

суттєві порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом, зокрема: керування судноводіями річковими або 

маломірними суднами, які мають несправності, з якими заборонено їх 

експлуатацію (ст. 116 КУпАП); порушення правил, що забезпечують 

безпеку пасажирів під час посадки, в путі слідування і під час висадки їх з 

суден (ст.117 КУпАП), стягненням за які повинні бути значні суми штрафу 

для власників суден або відкликання ліцензії на перевезення, а для 

судноводіїв - позбавлення права керування такими судами та іншими 

транспортними засобами. 

Визначено вади діяльності судів загальної юрисдикції щодо розгляду 

справ про порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом та діяльності адміністративних судів по перегляду рішень 

Укрморрічінспекції по даній категорії справ та запропоновано окремі 

шляхи їх вирішення. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукової задачі, що полягає у розкриті сутності та вдосконаленні 

адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом. В результаті дослідження 

сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

вирішення зазначеної задачі, зокрема: 

1. Проаналізовано стан наукової розробки проблеми 

адміністративної відповідальності за порушення правил транспортного 

перевезення пасажирів та вантажів, у результаті чого виокремлено три 

групи досліджень, спрямованих на: теоретико-правовий аналіз підстав, 

змісту та особливостей встановлення адміністративної відповідальності за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом; виокремлення проблем встановлення адміністративної 

відповідальності за правопорушення у сфері пасажирських перевезень на 

залізничному транспорті та з’ясування особливостей встановлення 

адміністративної відповідальності за порушення правил забезпечення 

безпеки польотів; визначення юридичного складу адміністративних 

проступків, пов’язаних із порушенням безпеки судноплавства, аналізу 

особливостей адміністративної відповідальності за порушення безпеки 

судноплавства та розроблення окремих пропозиції та рекомендації щодо її 

удосконалення. На підставі чого було з’ясовано, що на теренах нашої 

держави в її науковому просторі питання встановлення та застосування 

адміністративної відповідальності за порушення правил морського 

перевезення пасажирів та вантажів не мали свого належного наукового 

аналізу та обґрунтовано необхідність заповнення цього пробілу в 

адміністративно-правовій науці. 

2. З’ясовано, що найбільшою сферою регулювання відносин, що 

виникають в процесі функціонування морського транспорту взагалі, і 
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перевезення ним пасажирів та вантажів, зокрема, є сфера адміністративно-

правового регулювання, яка охоплює публічно-правові відносини, які 

виникають з приводу: 1) публічного адміністрування в галузі морського 

транспорту, у тому числі надання так званих публічних транспортних 

послуг (надання ліцензій на перевезення, допусків до керування 

морськими суднами, розробки та затвердження транспортних морських 

шляхів та коридорів, та ін.); 2) вирішення публічно-правових спорів, 

пов’язаних з оскарженням рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень у галузі морського транспорту; 3) застосування заходів 

адміністративної відповідальності за порушення правил транспортного 

перевезення пасажирів та вантажів. 

3. На підставі аналізу нормативно-правового забезпечення порядку 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, було з’ясовано 

відсутність нормативного визначення таких понять, як «морський 

транспорт», «правила перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом», на підставі чого запропоновано: 1) законодавчо закріпити 

поняття «морський транспорт» в Законі «Про транспорт», або новому 

Законі «Про морський транспорт», в якому крім іншого необхідно 

виписати його різновиди, здійснити відмежування морського транспорту 

та його інфраструктури, визначити їх правовий статус та порядок 

використання; 2) розробити та затвердити Правила перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом, за аналогією Правил дорожнього руху 

та затвердити їх принаймні на рівні Наказу Мінінфраструктури України. 

4. Сформульовано авторське розуміння поняття адміністративного 

правопорушення у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом, під яким слід розуміти суспільно шкідливе, протиправне, 

винне діяння, що посягає на встановлений порядок перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом у тому числі безпеки у цій сфері, за 

настання якого законом передбачено адміністративну відповідальність. 
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5. В результаті аналізу міжнародних нормативних актів, які 

регулюють стандарти перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом, з’ясовано, що питання встановлення відповідальності за 

порушення правил перевезення пасажирів морським транспортом 

встановлено частково: Міжнародною конвенцією про уніфікацію деяких 

правил, що відносяться до перевезення пасажирів морем (Брюссель, 1961 

р.), Міжнародною конвенцією про уніфікацію деяких правил, що 

відносяться до перевезення багажу пасажирів морем (Брюссель, 1967 р.), 

Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 

(Афіни, 1974 р.), Конвенцією про боротьбу з незаконними актами, 

спрямованими проти безпеки морського судноплавства (Гаага, 1988 р.), що 

була ратифікована Україною. З’ясовано, що даними актами міжнародного 

права встановлено заходи лише цивільної та кримінальної відповідальності 

за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом, питання ж встановлення адміністративної відповідальності 

за дані порушення на міжнародному рівні не урегульовані і регулюються 

національним законодавством, яке в більшості країн є кодифікованим як в 

Україні або відносно кодифікованим. 

6. Встановлено, що на шляху адаптації вітчизняного 

адміністративно-деліктного законодавства до європейських та світових 

вимог особливу увагу потрібно зосередити на досвіді тих країн, де новітні 

кодифікаційні процеси вже завершилися, кодифіковані адміністративно-

деліктні акти оновлені і пройшли певну апробацію. Запозичення 

зарубіжного досвіду не повинно бути тотальним, оскільки кодифікаційні 

процеси характеризуються певною специфікою у кожній країні, 

особливостями передумов, пріоритетів кодифікації адміністративно-

деліктного законодавства. Саме тому відповідне запозичення повинно бути 

виваженим, обґрунтованим, дієвим, узгоджуватися із основними 

напрямками нормотворчої діяльності держави взагалі, сутністю 
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вітчизняної адміністративно-деліктної політики та пріоритетними 

напрямками зовнішньої та внутрішньої політики України зокрема. 

7. Обґрунтовано наукові положення щодо доцільності виокремлення 

таких видів адміністративних правопорушень у сфері перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом: 1) правопорушення, що 

посягають на безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом; 2) порушення, що посягають на нормальну діяльність 

морського транспорту та його інфраструктури; 3) порушення правил 

поведінки пасажирів морських судів. За прикладом кримінального 

законодавства запропоновано та обґрунтовано доцільність урівняння 

адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки 

перевезення вантажу та пасажирів водним, повітряним та залізничним 

транспортом, оскільки рівень небезпеки для життя, здоров’я громадян та 

пошкодження або втрати вантажу у випадку порушення безпеки 

експлуатації даних видів транспорту є відносно однаковим, а правила 

безпеки перевезення ними носять типових характер, розробляються та 

затверджуються одним відомством, що відповідає за безпеку перевезень - 

Міністерством інфраструктури України. 

З метою встановлення диференціації юридичної відповідальності за 

порушення правил безпеки перевезення пасажирів та вантажу водним, 

повітряним та залізничним транспортом та спрощення правозастосовної 

практики, запропоновано статтю 114 КУпАП замість існуючої викласти у 

новій редакції наступного змісту: «Стаття 114. Порушення правил безпеки 

перевезення пасажирів та вантажу водним, повітряним та залізничним 

транспортом». 

8. З метою удосконалення матеріально-правових засад встановлення 

адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом запропоновано: 1) об’єднати 

в межах окремої статті правопорушення, що пов’язані з завданням 

матеріальної шкоди об’єктам морського транспорту (ч.3 ст. 114, ч. 1 ст. 



169 
 
115, ч.1,2 ст. 136 КУпАП); 2) об’єднати в одній нормі види 

адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушеннями пасажирами 

правил поведінки на морському транспорті в процесі його експлуатації, до 

яких слід включити в тому числі і нині діючі норми ст.ст. 115, 120 КУпАП; 

3) розробити та затвердити Правила поведінки пасажирів на морському 

транспорті, в яких будуть виписані підстави для застосування 

адміністративної відповідальності за їх порушення; 4) запровадити 

адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил, 

норм та стандартів безпеки перевезення пасажирів морським транспортом; 

5) диференціювати кримінальну та адміністративну відповідальність за 

порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів на 

морському транспорті, критерієм відмінності яких мають бути небезпечні 

наслідки, тобто завдання значної шкоди довкіллю або створення загрози 

життю та здоров’ю людей, чи настання смерті людей; 6) підвищити 

штрафні санкції за правопорушення, що посягають на безпеку перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом; 7) прирівняти штрафні 

санкції за порушення, що посягають на безпеку перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом до санкцій, які встановлюються за 

аналогічні діяння на авіаційному транспорті (з урахуванням того, що 

порушення Правил перевезення пасажирів та вантажів даними видами 

транспорту складають однаковий рівень шкоди, а іноді і створюють 

загрозу безпеки їх експлуатації). 

9. З метою удосконалення процесуально-правових засад 

встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом запропоновано: 

1) визначити в КУпАП перелік посадових осіб, які мають право складати 

протоколи про адміністративні правопорушення, розгляд яких здійснюють 

посадові особи Укрморрічінспекції; 2) розробити та прийняти Інструкцію з 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що 

посягають на безпеку перевезень пасажирів та вантажу морським 
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транспортом, в якій має бути чітко визначено алгоритм дій посадових осіб 

Укрморрічінспекції щодо оформлення матеріалів справ про підвідомчі їм 

правопорушення та порядок вчинення інших дій, направлених на 

застосування заходів адміністративної відповідальності за дані діяння; 3) 

встановити більш суттєві штрафні санкції за невиконання законних вимог 

посадових осіб органів морського і річкового транспорту щодо усунення 

порушень законодавства з безпеки судноплавства; 4) розширити 

повноваження посадових осіб Укрморрічінспекції щодо розгляду 

більшості справ про адміністративні правопорушення, що посягають на 

безпеку перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом, санкція 

за які передбачає накладення штрафу, залишивши за судами право 

перегляду рішень у таких справах у порядку визначеному КАСУ, з правом 

притягнення посадових осіб Укрморрічінспекції до службової 

відповідальності за рішенням суду у випадку незаконного застосування до 

особи заходів адміністративної відповідальності. 
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