
- відсутність події і складу адміністративного правопорушення;
- недосягнення особою шістнадцятирічного віку;
- неосудність особи, що вчинила протиправне діяння;
- вчинення дії в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;
- видання акта амністії, який усуває адміністративну відповідальність;
- скасування акта, що встановлює адміністративну відповідальність;
- закінчення строку давності накладення адміністративне стягнення;
- наявність щодо даної справи відповідної постанови компетентного 

органу про накладення адміністративного стягнення, про закриття справи, 
про підозру у кримінальному провадженні;

- смерть особи, щодо якої було розпочато провадження.
Більшість перерахованих обставин певною мірою уже передбачені в 

різних статтях КУпАП. Це стосується, зокрема, обставин, пов’язаних з віком 
та неосудністю особи, що вчинила протиправне діяння, вчинення дії в стані 
крайньої необхідності або необхідної оборони, пропущення строків давності 
накладення адміністративного стягнення та ін. Проаналізуємо ці обставини 
більш детально.

Відсутність події і складу адміністративного правопорушення вдало, 
на наш погляд, об’єднані в один логічний ряд. Етимологічне значення 
терміну «подія» пов’язане з відбуттям певного явища, в нашому випадку - 
факту правопорушення. Така подія може бути обумовлена як 
усвідомленими діяннями, так і не залежати від волі і бажання особи. З 
цього приводу логічніше було б вживати термін «факт» правопорушення. 
Водночас відсутність факту правопорушення автоматично означає і 
відсутність складу правопорушення. Під юридичним складом 
адміністративного проступку, зазвичай, розуміють визначену 
адміністративно-правовими нормами сукупність ознак, що 
характеризують зовнішню і внутрішню сторони правопорушення і дають 
можливість кваліфікувати певне діяння саме як те чи інше конкретне 
адміністративне правопорушення. Ці ознаки інтегруються в чотирьох 
складових елементах, а саме: об’єкті, об’єктивній стороні, суб’єкті та 
суб’єктивній стороні. Відсутність будь-якого із названих елементів 
логічно кореспондується з відсутністю факту правопорушення.

З наявністю окремих елементів юридичного складу правопорушення в 
тій чи іншій мірі тісно пов’язані деякі інші обставини, що виключають 
провадження у справі про адміністративне правопорушення. Зокрема це 
стосується таких обставин, як недосягнення особою шістнадцятирічного 
віку та неосудність особи, що вчинила протиправне діяння. Стосовно 
першої обставини доцільно було б зазначити, що недосягнення особою 
16- річного віку стосується саме моменту вчинення правопорушення.
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