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Категорія справи № 628/1079/20: 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: 03.06.2020. Зареєстровано: 04.06.2020. Оприлюднено: 05.06.2020.
Дата набрання законної сили: 03.06.2020
Номер судового провадження: 3/628/264/20

Справа № 628/1079/20

Провадження № 3/628/264/20

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2020 року Суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Волчек Ольга
Олексіївна, розглянувши в м. Куп`янську матеріали справи про адміністративне правопорушення, які
надійшли з Куп`янського ВП ГУ НП України в Харківській області з протоколом про притягнення до
адміністративної відповідальності громадянина України: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який
зареєстрований і мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, РНОКПП НОМЕР_1 , інших
відомостей немає, за ч.1ст.130 КУпАП,

В С Т А Н О В И В :

13.05.29020 року до Куп`янського міськрайонного суду Харківської області надійшли матеріали про
притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за вчинення правопорушення
передбаченогоч.1ст.130 КУпАП.

28.05.2020 року ОСОБА_1 подав до суду клопотання про передачу даної справи на розгляд до
дворічанського районного суду Харківської області, оскільки з моменту складання протоколу про
адмінправопорушення він змінив місце проживання і тепер постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_1
. Водночас, рішенням Кабінету Міністрів України було прийнято запровадити загальнодержавний
карантин на території України у зв`язку зі спалахом коронавірусу. Серед інших необхідних засобів
було зупинено міжміське сполучення громадського транспорту, що значно ускладнило його участь у
судових засіданнях в Куп`янському міськрайонному суді Харківської області. Крім того, Уряд
рекомендував утриматися від поїздок в інші міста та регіони.

У судове засідання, призначене на 03.06.2020 року, ОСОБА_1 не з`явився по невідомим причинам,
хоча сповіщався про час і місце його проведення.

Суддя, вивчивши матеріали справи та клопотання правопорушника і додані до нього документи,
приходить до висновку, що матеріали вказаної справи підлягають направленню за підсудністю у
зв`язку із наступним.

Відповідно до ч.1, 2 ст.276КУпАП України справа про адміністративне правопорушення
розглядається за місцем його вчинення.

Відповідно до ч.2 ст.276КУпАП України справи про адміністративні правопорушення передбачені
статтями 80, 81, 121-126, 127-1 129, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130 і
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статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) КУпАП, можуть також розглядатися за місцем
обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

Зареєстрованим місцем проживання і фактичного мешкання громадянина ОСОБА_1 є АДРЕСА_1 ,
що підтверджується копією його паспорта та довідкою виконавчого комітету Дворічанської селищної
ради Харківської області за № 1093 від 26.05.2020 року.

Право на справедливий судовий розгляд закріплено Міжнародним пактом про громадянські і
політичні права таКонвенцією про захист прав людини і основоположних свобод(ч. 1 ст. 6). Право на
справедливий судовий розгляд охоплює і право кожного на доступ до правосуддя. У доктрині
Європейського суду з прав людини та його практиці «право на суд» охоплює три основні елементи: 1)
наявність «суду», який встановлений відповідно до закону і відповідає вимогам незалежності і
неупередженості; 2) наявність у суду достатньоїкомпетенціїдля вирішення всіх аспектів спору чи
обвинувачення, до яких застосовується ст. 6 Конвенції; 3) особа повинна матидоступдо такого суду.

На підставі викладеного, враховуючи, що ОСОБА_1 мешкає у смт. Дворічна, Харківської області,
тому з метою сприяння доступу до правосуддя, суддя вважає за доцільне направити матеріали про
адміністративне правопорушення за місцем реєстрації і мешкання правопорушника до
Дворічанського районного суду Харківської області (вулиця Осіння, 1, смт. Дворічна, Харківська
область, 62702), для вирішення справи по суті.

Керуючись ст. 276 КУпАП України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Матеріали справи про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за
ч.1ст.130КУпАП направити за підсудністю до Дворічанського районного суду Харківської області для
розгляду справи по суті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий О.О. Волчек
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