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дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв 
оперативних транспортних засобів під час виконання ними невід-
кладного службового завдання) та за інші порушення.

Коли бали закінчаться, накладатиметься вже грошовий 
штраф.  

З вищенаведеного ми можемо зробити висновок, що такий 
вид стягнення, як штрафні бали, це в першу чергу гуманний крок, 
зроблений законодавцем, який дозволяє при порушенні ПДР не 
сплачувати штраф, а обійтись зняттям штрафних балів, а по дру-
ге введення штрафних балів наближають наше законодавство до 
європейського, де штрафні бали діють понад десять років та чітко 
врегульовані.

Також ми вважаємо, що це дуже корисне нововведення, осо-
бливо для водіїв, які дуже рідко порушують ПДР.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ

Поняття «суспільні відносини» належить до фундаменталь-
них категорій будь-якої галузі права, зокрема адміністративного 
права. Суспільні відносини є головним об’єктом наукового осмис-
лення щодо формування адміністративно-правової доктрини, та 
базою для формування предмету адміністративного права. Право-
відносини являють собою ту форму, у якій певні суспільні відноси-
ни можуть здійснюватися [1, с. 31].

Адміністративні правовідносини охоплюють майже всі сфери 
суспільної та державної діяльності.

У підручнику професора Т.О.Коломоєць адміністративні пра-
вовідносини – це суспільні відносини, врегульовані нормами адмі-
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ністративного права, суб’єкти яких наділені правами та обов’язками 
у сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних і 
юридичних осіб, а також у процесі публічного (державного і само-
врядного) управління у сферах соціально-економічного й адміні-
стративно-політичного розвитку та охорони громадського порядку 
[2, ст. 43-44].

Адміністративно-деліктні відносини є різновидом адміністра-
тивних правовідносин.

Адміністративно-деліктні правовідносини виникають на під-
ставі юридичного факту про вчинення дії або бездіяльності, які ви-
разилися у порушенні вимог норми права, що передбачає адміні-
стративну відповідальність.

Наприклад, Денисенко В. В. зазаначає, що слід виділяти на-
ступні ознаки адміністративно-деліктних відносин: 1) вони вини-
кають у сфері правоохоронній сфері, у зв’язку із порушенням вимог 
законодавства, які передбачають адміністративну від пові дальність, 
та опосередковують взаємозв’язок органу виконавчої влади, наді-
леного адміністративно-юрисдикційними пов но ва женнями, або 
органу адміністративної юстиції та суб’єкта адміністративного 
правопорушення (делікта); 2) пов’язані з діяльністю органів ад-
міністративної юрисдикції: а) виявлення та припинення деліктів; 
б) розгляду справи про адміністративне правопорушення та при-
йняття у ньому рішення; в) виконанню постанови про накладення 
адміністративного стягнення; г)  загальною та індивідуальною про-
філактикою правопорушень і злочинів, а також із захистом грома-
дян та юридичних осіб від незаконних дій або бездіяльності дер-
жавної адміністрації; 3) мають нормативно-правове регулювання 
на рівні систематизованого акту КУпАП та поєднують матеріаль-
ні і процесуальні норми; 4)  характеризуються наявністю значної 
кількості адміністративно-юрисдикційних органів, застосуванням 
мір адміністративного примусу, втручанням у сферу прав і свобод 
громадян; а також можливістю розгляду адміністративних позовів 
громадян та юридичних осіб до державної адміністрації у рамках 
спеціального адміністративного провадження; 5) мають самостій-
ний суб’єктний склад, котрий впливає на зміст адміністративно-
деліктних відносин, разом з цим їх державно-владний характер 
виявляється тільки у провадженні у справах про адміністративні 
правопорушення, та не є домінуючим для адміністративної юсти-
ції; 6) на відміну від правозастосовних відносин, адміністративно-
деліктні відносини пов’язані не лише з нормами права, а й з цін-
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нісними орієнтаціями, установками особистості, мотиваційним і 
поведінковим аспектами [3, с. 51–52].

Елементами адміністративно-деліктних правовідносин є 
суб’єкт, об’єкт і зміст. Під суб’єктами адміністративно-деліктних 
правовідносин необхідно розуміти учасників правовідносин, яких 
матеріальні і процесуальні норми адміністративного права наділи-
ли здатністю вступати в адміністративно-деліктні правовідносини, 
а також відповідними правами і обов’язками у цій сфері.

Усі суб’єкти адміністративно-деліктних правовідносин воло-
діють такою юридичною якістю, як адміністративна деліктоздат-
ність. Адміністративна-деліктоздатність – це здатність свідомо і 
самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, встанов-
лені нормами адміністративно-деліктного законодавства.

Об’єктом адміністративно-деліктних правовідносин є вчинки 
осіб, на вчинення яких державою встановлена заборона під загро-
зою застосування адміністративного стягнення.

Специфіка властивостей адміністративно-деліктних правовід-
носини полягає в тому, що його суб’єкти можуть одночасно висту-
пати і суб’єктами інших правових відносин [4, с. 45].

Під змістом адміністративно-деліктних правовідносин розу-
міють закріплені адміністративними матеріальними і процесуаль-
ними нормами права і обов’язки суб’єктів.

Сьогодні в Україні адміністративно-деліктні відносини про-
ходять етап переосмислення та оновлення, адже попри здобуття 
Україною незалежності та створення свого окремого національно-
го законодавства, деякі норми адмніністративного права гальму-
ють розвиток адміністративних правовідносин, залишаючи їх на 
рівні радянського законодавства. Таким чином, існує необхідність 
заповнити прогалини в наукових дослідженнях та переглянути під-
стави їх класифікації, а також уточнити критерії такої класифікації 
окремих видів адміністративно-правових відносин.
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