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Категорія справи № 201/4206/22: Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019);
Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку;
Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що
знижують їх увагу та швидкість реакції.
Надіслано судом: 19.09.2022. Зареєстровано: 19.09.2022. Оприлюднено: 20.09.2022.
Номер судового провадження: 3/201/2478/2022

Справа № 201/4206/22

Провадження № 3/201/2478/2022

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року м. Дніпро

Суддя Жовтневогорайонного судум.Дніпропетровська ГончаренкоВ.М.,розглянувши справупро
адміністративнеправопорушення,що надійшлаз Управлінняпатрульної поліціїв
Дніпропетровськійобласті ДППНП України,відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина
України, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , притягнутого за ч. 1 ст. 130 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

Інспектором патрульної поліції складений протокол про адміністративне правопорушення,
передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП стосовно ОСОБА_1 , відповідно до якого останній 22 червня 2022
року о 04 годині 05 хвилин, керуючи автомобілем «Сеат», н/з НОМЕР_1 , рухався в районі буд. № 32
по вул. Набережна Перемоги в м.Дніпрі, будучи при цьому в стані алкогольного сп`яніння, оглянутий з
використанням спеціального технічного засобу «Alcotest 6820», №  ARНK-0573, тест №  1987, з
показником 0,79 проміле, чим порушив п. 2.9 «а» Правил дорожнього руху України.

ОСОБА_1 був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, однак до суду не
з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Ознайомившись з матеріалами справи, суд доходить до висновка, що дана адміністративна справа
підлягає закриттю за відсутністю складу правопорушення в діях особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, з наступних підстав.

Так,вимогами статті266КУпАП передбачено,що особи,які керуютьтранспортними засобамиі
щодояких єпідстави вважати,що вониперебувають устані алкогольного,наркотичного чиіншого
сп`янінняабо підвпливом лікарськихпрепаратів,що знижуютьїх увагута швидкістьреакції,підлягають
відстороненнювід керуванняцими транспортнимизасобами таоглядові настан сп`яніння.Огляд особина
станалкогольного,наркотичного чиіншого сп`янінняабо перебуванняпід впливомлікарських
препаратів,що знижуютьувагу ташвидкість реакції,проводиться поліцейськимз
використаннямспеціальних технічнихзасобів.Під часпроведення оглядуосіб поліцейськийзастосовує
технічнізасоби відеозапису,а вразі неможливостізастосування такихзасобів оглядпроводиться
уприсутності двохсвідків.Матеріали відеозаписуобов`язково долучаютьсядо протоколупро
адміністративнеправопорушення. У разінезгоди особина проведенняогляду настан
алкогольного,наркотичного чиіншого сп`янінняабо щодоперебування підвпливом
лікарськихпрепаратів,що знижуютьйого увагута швидкістьреакції,поліцейським звикористанням
спеціальнихтехнічних засобівабо вразі незгодиз йогорезультатами оглядпроводиться взакладах
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охорониздоров`я.Направленняособи дляогляду настан алкогольного,наркотичного чиіншого
сп`янінняабо щодоперебування підвпливом лікарськихпрепаратів,що знижуютьїї увагута
швидкістьреакції,і проведеннятакого оглядуздійснюються впорядку,визначеному КабінетомМіністрів
України. 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.

Аналізуючи зазначені положення Кодексу у взаємозв`язку між собою, а також з положеннями
відомчих інструкцій, які регулюють питання проходження огляду на стан сп`яніння та оформлення
матеріалів справи про адміністративне правопорушення в даних випадках (Порядок направлення водіїв
транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи
іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції, і проведення такого огляду, затверджений постановою КМУ № 1103 від 17 грудня
2008 року; Інструкція 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, затверджена наказом МВС України, МОЗ України №  1452/735 від 09
листопада 2015 року; Інструкція з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні
порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі,
затверджена наказом МВС України № 1395 від 07 листопада 2015 року), можна прийти до висновку,
що огляд особи на стан сп`яніння повинен проводитися співробітниками поліції у певній послідовності,
що встановлена в Законі, а саме починатися з відсторонення водія, щодо якого є підстави вважати, що
він знаходиться в стані алкогольного сп`яніння, після запропонування проходження огляду на місці
зупинки за допомогою спеціального технічного засобу і направлення правопорушника в заклад
охорони здоров`я у разі відмови такої особи від огляду на місці або незгоди з його результатами.

Вказані норми закону мають імперативний характер, оскільки вимогами пункту 5 Порядку
направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану
алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду, затвердженого постановою
КМУ №  1103 від 17 грудня 2008 року, встановлено, що підставою для притягнення водія
транспортного засобу згідно із законом до відповідальності є підтвердження стану сп`яніння в
результаті огляду та згода оглянутої особи з результатами такого огляду. Як підсумок, порушення
зазначеного процесуального порядку та послідовності його проведення, або не проведення у точній
відповідності з законом, тягне за собою недійсність результатів такого огляду.

Зібраними матеріаламисправи підтверджується,що правопорушникубуло запропонованопроходження
оглядулише намісці зупинкиз використаннямспеціальних технічнихзасобів,водночас недоводиться,що
поліцейськимтакож булозабезпечено проведенняогляду водіяв закладіохорони здоров`явідповідно
допорядку,визначеного КабінетомМіністрів України.Обґрунтовані сумнівипро цейфакт виникаютьпід
часперевірки процесуальнихджерел доказів,оскільки вматеріалах справивідсутні доказинаправлення
водіяв закладохорони здоров`ядля проходженнявідповідного огляду,зокрема такимдокументом моглоб
бутивручене особі,яка притягаєтьсядо адміністративноївідповідальності направленняполіцейського,яке
складаєтьсявідповідно довимог Порядкунаправлення водіївтранспортних засобівдля проведенняогляду
зметою виявленнястану алкогольного,наркотичного чиіншого сп`янінняабо перебуванняпід
впливомлікарських препаратів,що знижуютьувагу ташвидкість реакції,і проведеннятакого
огляду,затвердженого постановоюКМУ №1103від 17грудня 2008року.Також всправі немаєдоказів іна
підтвердженняфакту доставленняособи наогляд узаклад охорониздоров`я,хоча,відповідно доп.9Розділу
ІІІнструкції пропорядок виявленняу водіївтранспортних засобівознак алкогольного,наркотичного
чиіншого сп`янінняабо перебуванняпід впливомлікарських препаратів,що знижуютьувагу ташвидкість
реакції,затвердженої наказомМВС України,МОЗ України №  1452/735від 09листопада 2015року,на
поліцейськийпокладається обов`язокзабезпечити доставкуводіїв транспортнихзасобів наогляд
донайближчого закладуохорони здоров`яне пізнішеніж протягомдвох годинз моментувиявлення
підставдля йогопроведення.Тому виникаютьобґрунтовані сумнівищодо упередженостіполіцейського
підчас складанняпротоколу проадміністративне правопорушення,що випливаєз непослідовнихдій
такоїпосадової особи,якою небуло забезпеченопроведення оглядуводія транспортногозасобу в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, зокрема у закладі охорони здоров`я.
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Вищевказані обставини порушення порядку огляду на стан сп`яніння також підтверджуються
матеріалами досліджених відеозаписів з портативних відеореєстраторів патрульних поліції, на яких
зафіксована пропозиція огляду особи на стан сп`яніння лише на місці зупинки, при цьому не
роз`яснювалося, що «Драгер» є спеціальним технічним засобом для встановлення стану алкогольного
сп`яніння та перед проведенням такого огляду поліцейський не інформував відповідну особу, яка
підлягала огляду про порядок застосування спеціального технічного засобу та можливість на її вимогу
оглянути сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки,
водночас після проведення огляду на місці зупинки не доводилося до відома особи, що у разі якщо
остання не буде згодна з результатами такого огляду, то вона буде мати можливість пройти огляд в
закладі охорони здоров`я, крім того не складалося направлення на огляд водія транспортного засобу в
заклад охорони здоров`я з метою виявлення стану сп`яніння, затвердженої форми, а лише
констатувалося складання даного протоколу про адміністративне правопорушення на підставі
результатів пройденого огляду на місці без отримання згоди з його результатами. Таким чином слід
вважати вимоги поліцейських щодо проходження огляду на стан сп`яніння такими, що не ґрунтуються
на положеннях закону та виходять за межі їх дискреційних повноважень, оскільки такі дії
здійснювалися з порушенням принципу правової визначеності, що є складовою права на захист будь-
якої особи.

Крім того слід зазначити, що розділом ІІ Інструкції 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, затвердженої Наказом МВС України,
МОЗ України від 09.11.2015 р. №  1452/735, встановлено, що за наявності ознак алкогольного
сп`яніння поліцейський проводить огляд на стан сп`яніння за допомогою спеціальних технічних
засобів, дозволених до застосування МОЗ та Держспоживстандартом. Поліцейськими
використовуються спеціальні технічні засоби, які мають, зокрема, сертифікат відповідності та
свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки. Огляд настан сп`янінняпроводиться
здотриманням інструкціїз експлуатаціїспеціального технічногозасобу тафіксацією результатівна
паперовихта електроннихносіях,якщо спеціальнийтехнічний засібмає такіфункції.  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.

Однак у матеріалах адміністративної справи стосовно ОСОБА_1 відсутні документи, що
підтверджують належний стан технічного засобу «Alcotest 6820», №  ARНK-0573, зокрема
співробітниками поліції не було долучено його сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку
робочого засобу вимірювальної техніки. За таких обставин зробити висновок, що огляд водія на стан
сп`яніння було проведено сертифікованим приладом, який відповідно до закону пройшов необхідну
повірку, суд не може виходячи з сукупності наявних доказів у справі.

Також відсутність доказів відсторонення водія ОСОБА_1 від керування транспортним засобом
свідчить про наявність обґрунтованих підстав вважати, що навіть попри складений відносно ОСОБА_1
протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП, останній міг продовжити свій
рух. Дані обставини не залишають у суду сумнівів в упередженості дій співробітників поліції, якими не
було виконано вимог ст. 266 КУпАП, чим порушено порядок огляду водіїв на стан сп`яніння
встановлений Законом, оскільки, всупереч тому, що спочатку у водія було встановлено наявність
ознак сп`яніння, його все-одно не було відсторонено від керування всупереч складеному відносно нього
протоколу.

Таким чином, порушення допущенні поліцейським при складанні протоколу про адміністративне
правопорушення та проведенні огляду на стан алкогольного сп`яніння водія ОСОБА_1 , свідчать про
недотримання порядку його проведення, а тому, на підставі ч. 5 ст. 266 КУпАП, результати такого
огляду повинні бути визнані недійсними.

Враховуючи, що провадження в справі про адміністративне правопорушення здійснюється посадовою
особою в рамках пред`явленого обвинувачення, в даному випадку в межах фактичних обставин
викладених у відповідному протоколі, а також виходячи з матеріалів наданих для розгляду, які були
попередньо зібрані та належним чином процесуально закріплені уповноваженою на те посадовою
особою, суд позбавлений можливості самостійно усунути недоліки, що виникли у зв`язку з
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відсутністю відповідних матеріалів адміністративної справи, оскільки до повноважень суду не входить
збирання доказів, їх вилучення або долучення іншим чином з інших матеріалів справ про
адміністративні правопорушення, при цьому перекладання на себе повноважень посадової особи
уповноваженої на складання протоколу про адміністративне правопорушення, в противному випадку,
призведе до порушення судом принципу рівності сторін процесу.

В світлі даної ситуації, слід вважати, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, оскільки суд вправі обґрунтовувати свої
висновки про винуватість лише доказами, що випливають із співіснування достатньо переконливих,
чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту (рішення
Європейського суду з прав людини, справа «Коробов проти України» №  39598/03 від 21.07.2011),
тобто таких, що не залишать місце сумнівам, оскільки наявність останніх не узгоджується із
стандартом доказування «поза розумним сумнівом» (рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія
проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the UnitedKingdom), п. 161, Series A заява № 25).

Згідно зі ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних
незаконним шляхом та на припущеннях, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її
користь. Отже, враховуючи, що згідно з ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне
правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган
(посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність
даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи,
суд, оцінивши наявні в даній адміністративній справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності,
керуючись законом і правосвідомістю, приходить до висновку про відсутність поставленого у вину
патрульною поліцією в діях ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130
КУпАП, у зв`язку з чим справа про адміністративне правопорушення підлягає закриттю на підставі п.
1 ст. 247 КУпАП, за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 247 п. 1, 283, 284 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Провадження всправі проадміністративне правопорушеннявідносно ОСОБА_1 , притягнутого за ч. 1
ст. 130 КУпАП закрити за відсутністю складу правопорушення.

Постанову може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний
суд м. Дніпропетровська протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанова набрала чинності:

Суддя: В.М. Гончаренко


