
Склад правопорушень, пов’язаних із корупцією

Ст. 38 КУпАП -  закриття справи в звязку із закінченням строків

Застосування кримінального процесуального законодавства в частині прав 
особи під час розгляду справ про адміністративні правопорушення

Наслідки притягнення до адміністративної відповідальності



КОНВЕНЦІЯ
про захист прав людини і основоположних свобод

Стаття 6
Право на справедливий суд

1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав 
та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти 
нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка 
можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в 
інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, 
якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або - тією мірою, 
що визнана судом суворо необхідною, - коли за особливих обставин публічність розгляду може 
зашкодити інтересам правосуддя.

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається 
невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі 
права:

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини 
обвинувачення, висунутого проти нього;

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на 

власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника - 
одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;

сі) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику 
й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;

е) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, - одержувати 
безоплатну допомогу перекладача.



Первісна оцінка застосовності кримінального аспекту статті 6 Конвенції ґрунтується на 
критеріях, викладених у Рішенні по справі Енгель та інші проти Нідерландів

(1) класифікація в
національному
законодавстві;

Перший критерій має відносну значущість 
і служить тільки як відправна точка. Якщо 
внутрішньодержавне законодавство 
класифікує певне правопорушення як 
кримінальне, цей критерій буде мати 
вирішальне значення. В іншому випадку 
Суд не бере до уваги національну 
класифікацію і вивчає фактичний зміст 
розглянутої процедури.

(2) характер 
правопорушення;

Спрямована розглянута правова норма 
тільки на окрему групу або має 
загальнообов'язковий характер:

- Чи ініційовано провадження державним 
органом, наділеним законом 
повноваженнями з примусового виконання 
(Бенхем проти Сполученого Королівства 
пункт 56);

- Чи є метою цієї правової норми 
покарання або стримування (Озтюрк проти 
Німеччини, пункт 53; Бенденун проти 
Франції, пункт 47);

- Чи залежить накладення будь-якого 
покарання від встановлення вини (Бенхем 
проти Сполученого Королівства пункт 56);

- Яким чином подібне провадження 
кваліфікується в інших державах - членах 
Ради Європи (Озтюрк проти Німеччини), 
пункт 53).

(3) строгість покарання, 
ризику якому 
піддається відповідна 
особа.

Третій критерій визначається виходячи з 
максимально можливого покарання, 
передбаченого відповідним 
законодавством (Кемпбелл і Фелл проти 
Сполученого Королівства, пункт 72; 
Деміколі проти Мальти, пункт 34)

Той факт, що правопорушення не 
тягне покарання у вигляді тюремного 
ув’язнення, не є сам по собі визначальним, 
так як відносна несерйозність відповідного 
покарання не може позбавити 
правопорушення його початкового 
кримінального характеру (Озтюрк проти 
Німеччини, пункт 53; Ніколета Георге 
проти Румунії, пункт 26).

Санкції 
передбачають 
покарання у 
вигляді:
172-4, 172-5 -  
штраф до 500 
НМДГ із 
конфіскацією



Справа «Лучанінова проти України» 
(Заява № 16347/02)

39. Суд зауважує, що заявницю було визнано винною у вчиненні дрібної 
крадіжки. Відповідно до частини 1 статті 51 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення за таке правопорушення передбачалось стягнення у вигляді штрафу 
або виправних робіт. З огляду на загальний характер законодавчого положення, яке 
порушила заявниця, а також профілактичну та каральну мету стягнень, 
передбачених цим положенням, Суд вважає, що провадження, про яке йдеться, є 
кримінальним для ціле! застосування Конвенції (див. рішення у справах «Езтюрк 
проти Німеччини пп. 52-54; «Лауко проти Словаччини» пп. 56-59 та ухвалу щодо 
прийнятності у справі «Рибка проти України»

Той факт, що стягнення, застосоване до заявниці Тростянецьким районним 
судом,- штраф - було згодом замінено на зауваження, не може позбавити 
правопорушення, про яке йдеться, притаманного йому кримінального характеру.



УХВАЛА ВАСУ

у справі 8 2 6 /1 5 6 3 ^ / 1 6  
від "03" квітня 2017 р

Суть спору оскарження повідомлення рішення про 
застосування до позивача штрафу у розмірі 20% 
на суму 48 118 192,40 грн астосування до 
позивача штрафу у розмірі 20% на суму 48 118 
192,40 грн

Висновок Європейським судом з прав людини у рішенні 
від 23 липня 2002 року «Справа «Компанія 
«Вестберґатаксі Актіеболаґ» та Вуліч проти 
Швеції» зазначено, що загальний характер 
правових норм, які регулюють питання 
податкових штрафів, та мета стягнення, яке 
має водночас і запобіжний, і каральний 
характер, з достатньою очевидністю вказують 
на те, що - для цілей статті 6 Конвенції - 
заявники обвинувачувалися в кримінальному 
правопорушенні.

Отже у справі «Компанія «Вестберґатаксі 
Актіеболаґ» та Вуліч проти Швеції» було 
застосовано третій критерій тесту Енгеля для 
визначення випадків, коли йдеться про 
кримінальне обвинувачення, у розумінні 
Конвенції, а саме - критерій правових наслідків 
для адресата.

Таким чином Європейський суд з прав людини 
розцінює податкові правопорушення, як різновид 
кримінального обвинувачення для цілей 
застосування Конвенції.


