Скарга
на постанову у справі про адміністративне
правопорушення
Постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено
особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим. Скаргу на постанову у справі про
адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня
винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин його, за
заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом
правомочним розглядати скаргу.
Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про
накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги (за винятком постанов
про застосування таких заходів, як попередження та адміністративний арешт, а також
у випадках накладання штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного
правопорушення). Тому суддя, який прийняв скаргу до розгляду, повинен повідомити
орган, який здійснює виконання постанови, про подану скаргу та про зупинення
виконання постанови до розгляду скарги.
Суд повинен розглянути скаргу не пізніше, ніж у десятиденний строк з дня її
надходження.
Розглядаючи скаргу на постанову, суд перевіряє законність і обгрунтованість
постанови, зокрема:
 чи накладено стягнення правомочним органом;
 чи є в діях особи, щодо якої винесено постанову, ознаки проступку, за який
законом встановлено адміністративну відповідальність;
 чи в межах, встановлених законодавчим актом, що передбачає відповідальність
за вчинене правопорушення, накладено стягнення;
 чи не закінчився строк давності для застосування стягнення;
 чи враховано при визначенні заходу адміністративного стягнення характер
вчиненого проступку, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан,
обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.
Залежно від встановлених обставин суд може постановити одне з таких рішень:
 про відмову в задоволенні скарги, якщо постанова у справі про адміністративне
правопорушення є законною і обгрунтованою;
 про скасування постанови і направлення справи про адміністративне
правопорушення на новий розгляд, якщо органом чи посадовою особою, що її
постановили, не були з'ясовані обставини, які мають значення для справи, та
якщо справа закрита всупереч закону, або про направлення справи на розгляд
правомочного органу чи посадової особи, якщо постанову було винесено
неправомочним органом чи посадовою особою;
 про скасуваня постанови і закриття справи про адміністративне
правопорушення, якщо встановлено обставини, які відповідно до закону,
виключають провадження у справах про адміністративні
правопорушення;замінює стягнення в межах, передбачених законодавчим
актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак,
щоб стягнення не було посилено, якщо його було визначено без додержання
цих меж або загальних правил накладення стягнень за адміністративне
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правопорушення.
Копія рішення з приводу скарги на постанову про адміністративне
правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено, а
також потерпілому на його прохання.

До ___________________ районного
(міського) суду ________________
ОСКАРЖУВАЧ _____________________
(Заявник) (п і.п.б.)
_______________________________
(адреса)
ВІДПОВІДАЧ_____________________
_______________________________
(назва адміністративного органу,
посадової особи)
Скарга
на постанову у справі про адміністративне
правопорушення
Постановою _____ (вказати найменування адміністративного органу чи посадової
особи, що винесли оскаржувану постанову) від "__" _____199_ р. на мене було
накладено стягнення у вигляді ________ за ________ (підстави накладання
адміністративного стягнення). Вважаю накладене на мене стягнення
необгрунтованим, оскільки ______ (вказати обставини, які, на думку оскаржувана,
свідчать про необгрунтованість адміністративного стягнення, та навести докази на їх
підтвердження).
Згідно зі ст. 287 КпАП України та ст. 244 ЦПК України,
ПРОШУ:
1. Скасувати (змінити) постанову (вказати назву адміністративного органу) від
"__" ______ 199_р. про накладення на мене _______ (вказати вид адміністративного
стягнення).
2. В порядку підготовки справи до слухання витребувати від _______ (назвати
відповідача) матеріал про накладення на мене адміністративного стягнення.
3. Викликати у судове засідання свідків _____ (п.і.п.б., адреса).
Додаток:
1. Копія постанови про накладення адміністративного стягнення.
2. Докази, що підтверджують необґрунтованість накладення стягнення.
3. Копія скарги.
Підпис
Дата
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