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Категорія справи № 203/2902/22: 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: 27.10.2022. Зареєстровано: 28.10.2022. Оприлюднено: 31.10.2022.
Номер судового провадження: 3/0203/1650/2022

Справа № 203/2902/22

Провадження № 3/0203/1650/2022

П О С Т А Н О В А

іменем України

27.10.2022 року суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Смольняков О.О.,
розглянувши матеріали, що надійшли від Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області
про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина
України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , за ч.1 ст.130 КУпАП,

встановив:

Посадовою особою управляння патрульної поліції 02.08.2022 року складено протокол про
адмістративне правопорушення про те, що 02.08.2022 року 23 год 45 хв. м.Дніпро, вул. Херсонська
7/2, водій ОСОБА_1 керував т.з. Mitsubichi Lancer ,д.н.з. НОМЕР_1 , з явними ознаками алкогольного
сп`яніння, а саме (запах алкоголю з порожнини рота, порушення мови) Від проходження медичного
огляду на стан алкогольного сп`яніння у встановленому законом порядку відмовився DN470158,
470933, чим порушив вимоги п. 2.5 ПДР України.

ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, про місце та час судового розгляду повідомлений належним
чином.

Згідно зі ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду
з прав людини» від 23.02.2006, суди застосовують рішення Європейського суду з прав людини як
джерело права.

Рішенням Європейського суду з прав людини від 03.04.2008 у справі «Пономарьов проти України»
наголошено, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатися про стан
відомого їм судового провадження.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюються на основі суворого
додержання законності.

Згідно ст.251КУпАП 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. Ці дані встановлюються
протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами,
показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки,
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відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної
відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються
при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього
руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Згідно до ст. 256 КУпАП в протоколі про адміністративні правопорушення повинні бути вказані: дата і
місце його складення, посада, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про
особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення
адміністративного правопорушення, суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, який
передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони
є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, інші відомості для
вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається у
протоколі.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про
адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Ст. 245 КУпАП регламентує, що завданням судді при розгляді справ про адміністративні
правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи,
вирішення її в точній відповідності з законом.

Відповідно до вимог ст. 280 КУпАП України при розгляді справи про адміністративне правопорушення
суд зобов`язаний з`ясувати: 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, а також з`ясувати інші обставини, що
мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ч.2, ч.5 ст. 266 КУпАП під час проведення огляду осіб поліцейський застосовує технічні
засоби відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності
двох свідків. Матеріали відеозапису обов`язково долучаються до протоколу про адміністративне
правопорушення. 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.

З дослідженого в судом відеозапису видно, як працівники поліції спілкуються з    ОСОБА_1 , який
неодноразово повідомив, що він в стані алкогольного сп`яніння не перебуває, транспортним засобом не
керував. В свою чергу з наданого відеозапису не вбачається чи дійсно ОСОБА_1 керував
транспортним засобом, під час чого був зупинений працівниками поліції.

Тому суд завергає увагу на те, що матеріали справи не містять доказів керування транспортними
засобом    ОСОБА_1 , а тому суд позбавлений можливості прийти до висновку що в
діях  ОСОБА_1  наявний склад правопорушення передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП.

Відповідно до ст. 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Норми Конституції України є нормами прямої дії, а згідно ч. 2 ст. 62 Конституції України, усі сумніви
щодо доведеності вини особи тлумачиться виключно на її користь, тобто суд може притягнути особу
до адміністративної відповідальності лише на тих доказах, які спростовують усі розумні сумніви щодо
вини особи. Докази, що викликають такі сумніви, суд має вмотивовано відхилити у своїй постанові.

Суд приходить до висновку що в діях    ОСОБА_1    відсутня подія і склад адміністративного
правопорушення, що, відповідно до ст. 247 КУпАП, є підставою для закриття провадження в справі
про адміністративне правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.283-285, 251, 266, п.1 ст.247Кодексу Українипро
адміністративніправопорушення суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
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Провадження за адміністративним матеріалом про притягнення    ОСОБА_1    до адміністративної
відповідальності за ч.1 ст.130КУпАП закрити за відсутністю в його діях складу правопорушення.

Постанову може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд
м. Дніпропетровська протягом десяти днів з дня її ухвалення.

Суддя    О.О.Смольняков


