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Проблема боротьби з керування транспортними засобами в стані
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (далі –
алкогольного та іншого сп’яніння) не є новою, і з кожним роком
набуває все більших масштабів.

Так, за даними Національної поліції України, в 2015 р. було виявлено
93 тис. правопорушень стосовно керування транспортними засобами
особами в стані «алкогольного та іншого сп’яніння», а в 2017 р. було
виявлено вже 114 тис. правопорушень. Але, керування транспортного
засобу в стані «алкогольного або іншого сп’яніння», як правило
призводить до того, що у водія, під дією таких препаратів погіршується
здатність діяти в дорожньому русі, послаблюється здатність оцінки
ситуації, в результаті чого зростає ризик дорожньо-транспортної
пригоди (далі – ДТП). У зв’язку з цим, необхідно відмітити, що Україна
посідає одне із найперших місць в Європі за смертністю та
травматизмом на дорогах, а більшість ДТП трапляються через
перебування водіїв у нетверезому стані.

Відповідальність за керування транспортним засобом в стані
«алкогольного або іншого сп’яніння» передбачено ст. 130 КУпАП [1].
Але, відповідно до Закону України № 1446-VIII від 07.07.2016 р. були
внесені зміни до даної статті, які стосувалися посилення
адміністративної відповідальності шляхом збільшення стягнення за
вчинення даного правопорушення [2]. Так, якщо санкція ч. 1 ст. 130
КУпАП до 07.07.2016 р. передбачала штраф в розмірі 200
неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ), то після
внесення відповідних змін уже 600 НМДГ. Також, стягнення у виді
позбавлення керування транспортним засобом було передбачене (до
07.07.2016 р.), як альтернативне штрафу, тоді як після внесення
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відповідних змін, позбавлення права керувати транспортним засобом
був встановлений, як обов’язковий додатковий вид стягнення до
основного – штрафу. Підставою для таких змін, стосовно посилення
санкції статті 130 КУпАП було те, що в європейських країнах рівень
смертності внаслідок ДТП становить в середньому четверо людей на
100 тисяч населення, а в Україні цей показник дорівнює близько 18.
Але, дані зміни не дали бажаних результатів. У зв’язку з цим було
прийнято Закон України від 22 жовтня 2018 р. № 2617-VIII, а підписано
Президентом України та опубліковано у газеті Голос України від 24
квітня 2019 р. № 79 (7085), який набуде чинності з 01 січня 2020 р. [3]. В
пояснювальній записці до даного закону зазначається: враховуючи, те
що в Україні смертність внаслідок ДТП – одна із найбільших у Європі
та постійно зростає, пропонується посилити відповідальність за
керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння
шляхом переведення її в кримінальну площину. Тому, КК України
доповнено новою статтею, а саме 286-1 керування транспортними
засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або
під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість
реакції. Виходить, що особа може і не порушувати безпеку руху
(проїхавши на автомобілі в стані алкогольного сп’яніння, і  при цьому
не скоївши дорожньо-транспортної пригоди), але її дії відтепер будуть
вважатися кримінальним проступком. Виникає питання, чи необхідно
вводити кримінальну відповідальність за керування транспортним
засобом в стані «алкогольного або іншого сп’яніння». Даючи відповідь
на дане питання необхідно відмітити, що ця проблема лежить в
соціальній площині. В нашій державі весь час за таке діяння була
передбачена адміністративна відповідальність, розмір стягнення за яке
становив досить невеликі суми штрафу (від 3 до 5 мінімальних розмірів
заробітної плати), і лише з 2008 року почали підвищувати розмір
штрафу, як адміністративного стягнення за вчинення діянь
передбачених ст. 130 КУпАП. Значне підвищення такого штрафу
відбулося 07.07.2016 р., але і воно не дало бажаних результатів. У
зв’язку з цим, законодавець вирішив, що на даному етапі розвитку
нашого суспільства не достатньо  боротьби з цим явищем
адміністративно-правовими заходами.

В межах нашого дослідження пропонуємо дослідити питання
кримінальної відповідальності за вчинення діянь, що будуть
передбачені ст.286-1 КК України. Санкція даної норми передбачає
покарання у виді штрафу від 1000 до 2000 НМДГ (від 17000 грн. до
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34000 грн.), що значно посилює розмір штрафу в порівнянні з ч. 1 ст.
130 КУпАП (10200). Додатковим обов’язковим покаранням за вчинення
даного кримінального проступку передбачено позбавлення керування
транспортним засобом на строк 3 роки. Як наслідок, відтепер (з
01.01.2020 р.) кримінальній відповідальності за керування в стані
«алкогольного або іншого сп’яніння» будуть підлягати особи, які
керували лише транспортним засобом, а от керування річковими,
морськими або маломірними суднами в такому ж стані буде тягнути
адміністративну відповідальність (ч. 1 ст. 130 КУпАП). Виходить, якщо
одна особа керувала транспортним засобом в стані алкогольного
сп’яніння, а інша в тому ж стані річковим судном, то перший буде
притягнутий до кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 286-1 КК
України), а інший до адміністративної (ч. 1 ст. 130 КУпАП). Постає
питання, чи правомірно було вирішено таке питання? Можливо
необхідно було б криміналізувати не лише керування транспортними
засобами в такому стані, а й річковими, морськими або маломірними
суднами. Але ряд науковців можуть не погодитися з такою позицією,
обґрунтовуючи це тим, що керування річковими, морськими або
маломірними суднами в стані «алкогольного або іншого сп’яніння» не
має такого поширеного характеру, як керування транспортним засобом
в такому стані. Не можемо погодитись з даною думкою, адже
правоохоронними органами приділяється не така увага до керування
річковими, морськими або маломірними суднами в стані «алкогольного
або іншого сп’яніння» і як наслідок виявлені та зафіксовані такі
правопорушення не відображають реального стану справ. Також,
необхідно відмітити, що кількість річкових, морських або маломірних
суден зареєстрованих в Україні є значна кількість (станом на грудень
2018 р. – 13679 суден) левова частка яких припадає на Одеську,
Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Київську, Черкаську та
Дніпропетровську області [4].

Незрозумілим є також той факт, що в ст. 286-1 КК України,
транспортний засіб в назві та диспозиції частини першої стосовно
керування транспортним засобом в стані «алкогольного або іншого
сп’яніння» вживається в множині – «керування транспортними
засобами в стані алкогольного…», а от інші діяння, що передбачені
диспозицією цієї ж частини статті, транспортний засіб вживається в
однині, а саме: «…передача керування транспортним засобом…»,
«…відмова особи, яка керує транспортним засобом…», «…вживання
водієм транспортного засобу…», та «…після того, як транспортний
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засіб був зупинений…». Вважаємо за доцільне в назві та диспозиції ч. 1
ст. 286-1 КК України термін транспортний засіб сформулювати в однині
– «керування транспортним засобом в стані алкогольного…».
Підтвердженням цього є той факт, що цей термін вживається також в
однині в інших стаття КК України, а саме: 1) диспозиція ч. 1 ст. 286 КК
України «…яка керує транспортним засобом…»; 2) диспозиція ст. 287
КК України «…допуск до керування транспортним засобом…»; 3)
диспозиція ч. 1 ст. 289 КК України «незаконне заволодіння
транспортним засобом», та інші [5].

Наступне, що потребує уваги під час дослідження це санкція ч. 2 ст.
286-1 КК України, в якій сказано, що за таке діяння особа підлягає
покаранню у виді штрафу у розмірі до 3000 НМДГ з позбавленням
права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років.
Якщо порівнювати санкції ч. 1 та ч. 2 ст. 286-1 КК України то можна
зробити висновок, що основне покарання у виді штрафу в ч. 1
передбачено в розмірі від 1000 до 2000 НМДГ, а в ч. 2 лише до 3000
НМДГ. Такий вид санкції є відносно-визначеним з мінімальною та
максимальною межею (ч. 1 ст. 286-1 КК України) та лише
максимальною межею (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Що стосується
максимальної межі покарання у виді штрафу за дане діяння, то
законодавець вчинив правильно, адже в ч. 1 є 2000 НМДГ, а в ч. 2
становить 3000 НМДГ. Більше 3000 НМДГ законодавець передбачити
не міг, адже відповідно до тих змін, які вступлять в дію з 01.01.2020 р.
кримінальним проступком є передбачене КК України діяння (дія чи
бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді
штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі
(ч. 2 ст. 12 КК України). Що стосується мінімальної межі основного
виду покарання у виді штрафу, то в даному випадку не логічною є
позиція законодавця, адже в санкції ч. 1 ст. 286-1 КК України вона
становить 1000 НМДГ, а в ч. 2 даної статті вона взагалі не вказана. У
зв’язку з цим, суд матиме право призначити і менше 1000 НМДГ за
вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 286-1 КК
України, а от за таке діяння, що передбачено ч. 1 цієї статті суд не має
права призначати менше 1000 НМДГ. Тому пропонуємо в ч. 2 ст. 286-1
КК України передбачити мінімальну межу покарання у виді штрафу в
розмірі 2000 НМДГ. Також, вважаємо, що поряд із основним
покаранням у виді штрафу в ч. 2 ст. 286-1 КК України необхідно
передбачити альтернативне, а саме обмеження волі (даний вид
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покарання відноситься до кримінальних проступків). Термін такого
виду покарання необхідно встановити до трьох років. Відносно
додаткового виду покарання у виді позбавлення права керування
транспортним засобом, то даний вид покарання передбачений в
санкціях обох частин ст. 286-1 КК України, як обов’язковий. Що
стосується строку даного виду покарання, то на нашу думку,
законодавець вчинив правильно, адже в ч. 1 та 2 ст. 286-1 КК України
максимальна межа становить три роки. Відповідно до ч. 1 ст. 55 КК
України, як додатковий вид покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначається
в межах від 1 до 3 років, що відповідає максимальним межам санкцій ч.
1 та 2 ст. 286-1 КК України. Мінімальна межа визначена також
правильно, адже в ч. 1 вона не зазначена, а це означає, що вона може
становить один рік (відповідно до ч. 1 ст. 55 КК України), а в ч. 2 вона
дорівнює 2 роки, що є більшим в порівнянні з ч. 1 ст. 286-1 КК України.

Підсумовуючи вище викладене необхідно відмітити те, що
необхідність в боротьбі з таким явищем є серйозною, що зобов’язує нас
більш детально досліджувати питання кримінальної відповідальності за
керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують
увагу та швидкість реакції.
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