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Текст лекції
1. Поняття «кваліфікаціяадміністративного проступку»:
Кваліфікація (від лат. qualis – якої якості + facere – робити) означає рівень
підготовленості, ступінь придатності людини до певного виду праці (робити
речі певної якості).
Термін «кваліфікувати» як похідний також вживається для визначення
якості речі, для виявлення її якостей подібності та розбіжності з іншою,
однотипною річчю, тобто для оцінки пізнання першої через другу, яка є
прикладом. При цьому виробляються стандарти, еталони, які своїм змістом є
міркою для кваліфікації тих чи інших явищ, процесівЗміст поняття
«кваліфікація» зводиться до встановлення якісної характеристики явища або
предмета, які визначаються.
Юридична оцінка вчиненого як протиправного, так і не протиправного
діяння, як одиничного делікту, так і їх множинності знаходить своє закріплення
у правовій кваліфікації. Правова кваліфікація є необхідною передумовою
вирішення будь-якої юридичної справи.
У правовій теорії розуміння пануючим є розуміння юридичної
кваліфікації як єдності двох взаємопов’язаних сутностей:
Кваліфікації як певного логічного процесу пізнання юридичної суті
вчиненого у реальному житті протиправного діяння, який має місце під час
діяльності уповноважених на те державних органів;
Кваліфікації як кінцевого судження, що отримане в результаті процесу
пізнання, має юридичну оцінку вчиненого правопорушення та виражається у
визначенні адміністративно-правової норми (норм) – вказівці статті, її частини
чи пункту адміністративного закону, які передбачають відповідальність за
скоєне.
При дослідженні явища кваліфікації адміністративного делікту необхідно
враховувати, що будучи оціночно-пізнавальним процесом, така кваліфікація
відбувається у певних логічних формах при дотриманні законів логіки і
використанні логічних правил і прийомів. З точки зору формальної логіки та
філософії, безпосереднє зіставлення у процесі кваліфікації вчиненого діяння як
явища об’єктивної дійсності із ознаками абстрактного поняття делікту, є
неможливим, як і використання щодо названих явищ філософських категорій
відповідності чи тотожності. Абстрактне і конкретне розрізняються як за
характером, так і за ступенем відповідності знання об’єктивній природі
досліджуваних речей.
Уповноважена особа, здійснюючи кваліфікацію адміністративного
делікту, відображає у своїй свідомості певну правову норму у всіх її
законодавчо сформульованих ознаках, утворює її поняття. Це поняття
(відображені ознаки норми) накладається на відображувані у свідомості ознаки
конкретного діяння, що має формальні ознаки адміністративного делікту. При
цьому зіставлення відбувається лише за ознаками норми, і до уваги не береться
множина додаткових характеристик діяння не передбачених нормою права.
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У процесі кваліфікації адміністративного делікту, попри можливе суттєве
доказове значення великої кількості фактичних ознак вчиненого діяння далеко
не всі з них беруться до уваги уповноваженим суб’єктом кваліфікації.
Зовнішніми формами виразу діяння є: дія, як активна, свідома, вольова
поведінка людини, здійснення якої завдало певної шкоди або створило реальну
загрозу завдання шкоди об’єкту адміністративного делікту, та бездіяльність –
невиконання особою обов’язків, покладених на неї нормами адміністративного
права, яке є свідомим, вольовим актом її поведінки.
Склад адміністративного делікту передусім є абстракцією, створеною
теорією права. Адміністративне законодавство містить ознаки самих
проступків, а не їх юридичних складів, які виступають лише у ролі
теоретичного інструменту, що використовується при кваліфікації.
Кваліфікація адміністративного делікту – це встановлення і
процесуальне закріплення тотожності юридично значущих ознак посягання
ознакам делікту, передбаченого адміністративним законодавством.
Вчинений адміністративний проступок є вихідним пунктом пізнання
(сутність), а сутність, виражена у нормі, що застосовується, є необхідним
пунктом для тлумачення вчиненого діяння. Процес застосування норм права –
це пізнання реалізації норми права у правових відносинах, що виникли, а
дійсність останніх через відповідні процесуальні акти втілюється у нормі, що
застосовується. Саме тому кваліфікація адміністративного делікту повинна
розглядатися у гносеологічному аспекті як пізнання уповноваженим суб’єктом
сутності протиправного діяння.
2. Види адміністративно-правової кваліфікації
Як зазначено у теорії юридичної логіки, найважливішими
характеристиками будь-якого поняття є його зміст та обсяг. Це правило
справедливе і щодо поняття кваліфікації адміністративного делікту. Лише через
розкриття категорій змісту та обсягу може бути здійснена досконала наукова
характеристика останнього. Якщо шляхом формулювання дефініції кваліфікації
адміністративного делікту ми встановили зміст відповідного поняття, то
методом логічного поділу – визначимо його реальний обсяг.
Обсяг поняття – це узагальнений у ньому клас предметів, кожний із яких
має ознаки, зафіксовані у даному понятті. Шляхом логічного поділу обсягу у
загальному (родовому) понятті «кваліфікація адміністративного делікту»
виділяються підпорядковані поняття – види галузевої кваліфікації. Операція
поділу (класифікація) є основою для з’ясування їх природи та юридичного
змісту, а також сприяє правильному конструюванню відповідних дефініцій.
При логічному поділі поняття вирішальне значення має правильний вибір
“видостворюючої” ознаки (критерію поділу). Критерій класифікації має бути
істотним та значущим (не допускається покладення в основу поділу ознак,
що можуть належати, а можуть і не належати предметові, а також ознак, які не
виражають його сутності).
Залежно від обов’язковості суспільно шкідливих наслідків для
об’єктивної сторони складу делікту виділяють:
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кваліфікацію адміністративних деліктів із формальними складами;
∂ кваліфікацію адміністративних деліктів із матеріальними складами.
За критерієм суб’єкта посягання виділяють:
∂ кваліфікацію адміністративних деліктів окремих громадян (особисті
склади адміністративних деліктів);
∂ кваліфікацію адміністративних деліктів, скоєних посадовими особами
(службові склади).
Відповідно до форми вини:
∂ кваліфікація адміністративних проступків, вчинених умисно;
∂ кваліфікація необережних адміністративних проступків.
Остання класифікація може бути продовжена за рахунок
подальшого поділу видів адміністративно-правової кваліфікації на
підвиди. У межах кваліфікації умисних адміністративних деліктів варто
виділити такі підвиди, як кваліфікація деліктів, вчинених із прямим
наміром та кваліфікація деліктів, вчинених із непрямим наміром. Поняття
кваліфікації необережних адміністративних деліктів відповідно
поділяється на кваліфікацію проступків, вчинених через протиправну
самовпевненість та кваліфікацію проступків, вчинених через протиправну
недбалість.
Крім матеріально-правових критеріїв в основу класифікації видів
адміністративно-правової кваліфікації виділя.ться критерії процесуального
характеру.
За ознакою уповноваженого суб’єкта кваліфікації виділяються:
∂ кваліфікація, здійснювана адміністративними комісіями при виконавчих
комітетах місцевих рад;
∂ кваліфікація, здійснювана виконкомами місцевих рад;
∂ кваліфікація, здійснювана районними (міськими) судами (суддями);
∂ кваліфікація, здійснювана органами Національної поліції;
∂ кваліфікація, здійснювана органами державних інспекцій;
∂ кваліфікація,
здійснювана
іншими
уповноваженими
органами
(посадовими особами).
Згідно із
типом
суб’єкта
юридичної
оцінки кваліфікація
адміністративного проступку ділиться на:
∂ колегіальну;
∂ одноособову.
Процесуальним критерієм відповідної класифікації може слугувати
також стадія провадження, на якій відбувається адміністративно-правова
кваліфікація. За цією ознакою можемо виділити:
∂ кваліфікація адміністративного проступку, яка має місце на стадії
порушення справи (складання протоколу);
∂ кваліфікація адміністративного проступку, яка має місце на стадії
розслідування справи;
∂ кваліфікація адміністративного проступку, яка має місце на стадії
розгляду
справи
та
винесення
постанови
про
накладення
адміністративного стягнення;
∂
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кваліфікація адміністративного проступку, яка має місце на стадії
перегляду постанови у справі.
Ще одним процесуальним критерієм класифікації може вважатись
порядок внесення змін у проведену кваліфікацію. Очевидно, що кваліфікація
адміністративного проступку, здійснена на стадії порушення справи, у ході
подальшого розслідування може бути змінена. Теж саме стосується
кваліфікації, котра має місце на стадії розслідування – її результати можуть
бути переглянуті на наступних стадіях провадження. Тож за цим критерієм
пропонуємо
розрізняти
попередню
та
остаточну
кваліфікацію
адміністративного делікту.
Повертаючись до матеріально-правових критеріїв класифікації видів
адміністративно-правової кваліфікації, неможливо не звернути увагу на ознаку
родового об’єкта посягання. Останній може бути покладений в основу поділу
кваліфікації на такі різновиди:
∂ кваліфікація адміністративних проступків у галузі охорони праці і
здоров’я населення;
∂ кваліфікація адміністративних проступків, що посягають на власність;
∂ кваліфікація адміністративних проступків у галузі охорони природи,
використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури;
∂ кваліфікація адміністративних проступків у галузі промисловості,
будівництва, використання електричної і теплової енергії;
∂ кваліфікація
адміністративних проступків у галузі сільського
господарства;
∂ кваліфікація адміністративних проступків на транспорті, у галузі
шляхового господарства і зв’язку тощо.
За джерелами адміністративно-деліктного права можемо виділити:
∂ кваліфікацію адміністративних проступків, відповідальність за які передбачена КУпАП;
∂ кваліфікацію адміністративних проступків, відповідальність за які передбачена Митним кодексом України;
∂ кваліфікацію адміністративних проступків, відповідальність за які передбачена законами України.
Згідно з критерієм наявності/відсутності додаткових кваліфікуючих
ознак у складі проступку, адміністративно-правова кваліфікація поділяється
на:
∂
кваліфікацію адміністративних проступків із простими складами;
∂
кваліфікацію адміністративних проступків із кваліфікованими складами;
∂
кваліфікацію адміністративних проступків із особливо кваліфікованими
складам;
∂
кваліфікацію адміністративних проступків із привілейованими складами.
За характером
адміністративно-деліктного
діяння кваліфікацію
адміністративних проступків можна поділити на:
∂ кваліфікацію простих адміністративних проступків;
∂ кваліфікацію складних адміністративних проступків.
∂
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У свою чергу, видове поняття «кваліфікація складних адміністративних
проступків» може поділятися на підвиди:
o кваліфікація триваючих адміністративних проступків;
o кваліфікація продовжуваних адміністративних проступків тощо.
Перелік
видів
адміністративно-правової
кваліфікації
можна
продовжувати до нескінченності. Вибір критеріїв класифікації, число ступенів
поділу, подрібненість видових понять, можуть обмежуватись лише метою
конкретного дослідження.
3. Відмінність адміністративних правопорушень від злочинів та
дисциплінарних правопорушень
У практичній діяльності нерідко виникають ситуації, що змушують
здійснювати кваліфікацію того чи іншого правопорушення При цьому
особливої значущості набуває відокремлення адміністративних правопорушень
від злочинів, оскільки іноді вони мають багато спільних ознак.
Таке явище, як дрібне хуліганство, яке у ст. 173 чинного КУпАП
визначається як нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до
громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій
громадян, досить непросто відрізнити від хуліганства як злочину, що у ст. 296
Кримінального кодексу України визначається як грубе порушення
громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що
супроводжується особливого зухвалістю чи винятковим цинізмом. Здавалося б,
відмінності не настільки значні, проте у першому випадку (адміністративне
правопорушення) йдеться про стягнення у вигляді штрафу від трьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт, або
адміністративного арешту на строк до п'ятнадцяти діб. Водночас у разі
вчинення хуліганських дій як злочину до правопорушника можуть бути
застосовані штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до
п'яти років.
Стаття 9 КУпАП визначає пріоритет кримінальної відповідальності над
адміністративною. Це досягається за рахунок того, що адміністративна
відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП, настає, якщо ці
порушення за характером не тягнуть за собою відповідно до закону
кримінальної відповідальності.
Керуючись необхідністю визначення чітких відмінностей між
адміністративними правопорушеннями та злочинами, наведімо основні ознаки,
що характеризують вказані відмінності:
№
з Адміністративне правопорушення
Злочин
/п
1 КУпАП та деякі інші закони
Кримінальний кодекс України
Виховання особи,
яка вчинила
адміністративне Обмеження
прав
і
свобод
2 правопорушення, в дусі додержання законів України, засудженого,
виправлення
поваги до правил співжиття, а також запобігання засуджених, а також запобігання
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вчиненню
нових
правопорушень
як
самим вчиненню
нових
злочинів
як
правопорушником, так і іншими особами
засудженими, так і іншими особами
Органи
виконавчої
влади,
органи
місцевого
3
Суд
самоврядування, суди тощо (всього понад 40 суб'єктів)
4 Нижча
Вища
Якщо особа, піддана адміністративному стягненню,
протягом року від дня закінчення виконання стягнення не
5 вчинила нового адміністративного правопорушення, ця Судимість
особа вважається такою, що не була піддана
адміністративному стягненню

Стосовно до відмінностей адміністративних і дисциплінарних
правопорушень слід зазначити, що критеріїв відмінності - декілька.
Основні з них - два:
По-перше, адміністративні правопорушення посягають на громадський
порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок
управління, а дисциплінарні - на правила трудової (службової) дисципліни.
По-друге, суб'єкт адміністративного правопорушення не перебуває у
службовій залежності від органу (посадової особи), яка здійснює притягнення
до відповідальності, а у випадку дисциплінарного правопорушення така
залежність існує, оскільки справу розглядає, зазвичай, керівник
правопорушника.

