ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо посилення відповідальності за свідоме доведення
будинку (споруди) до стану руйнування»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону
Свідоме доведення будинку (споруди) до стану руйнування - це
протиправний руйнуючий вплив на майно, унаслідок якого воно повністю
втрачає або може втратити свою споживчу, економічну, архітектурну або
історичну цінність. Таке діяння (дія або бездіяльність) є суспільно
небезпечним та протиправним так як руйнуючий вплив на майно, здатний
припинити його фізичне існування або незворотньо вивести його з
господарського обігу та завдати шкоди життю та здоров’ю людей, що є
предметом законодавчого захисту держави.
Необхідність прийняття зазначеного Закону, на нашу думку, обумовлена
не лише специфікою кримінально-правового обґрунтування захисту
зазначених правовідносин, але й недосконалістю чинного кримінального
закону. Адже нормами Кримінального кодексу України передбачається
відповідальність за умисне знищення або пошкодження чужого майна,
пам’яток історії чи архітектури тощо і не містить вказівку на протиправність,
незаконність дій з вказівкою на діяння щодо доведення до знищення або
руйнування. Тому за буквального тлумачення цього положення під ознаки
злочину формально потраплятимуть і випадки законного знищення чи
пошкодження майна. Для усунення цієї прогалини на рівні кримінального
законодавства слід включити ознаки протиправності до характеристики
понять «доведення до руйнування». Така дефініція є більш вдалою з огляду на
чинне формулювання диспозицій Кримінального кодексу України, оскільки
вказують не лише на результат (приведення будівель чи споруд до певного
стану), але насамперед на спосіб досягнення цього результату (протиправний
вплив на майно). Адже річ може втрачати свої властивості, економічну,
архітектурну та історичну цінність не лише внаслідок незаконного знищення
або пошкодження, але й під час використання в результаті зношування,
перебудови, використання комунікацій, догляду тощо.
Крім того, розглядаючи питання щодо необхідності прийняття
зазначеного Закону слід дотримуватися інтересів суспільства та соціальної
значущості питання.
Протидія доведенню будинків (споруд) до стану руйнування наразі
актуальне питання для України, враховуючи кількість зруйнованих будівель
та споруд, руйнування яких може супроводжуватись із загрозою для життя і
здоров’я людини і завжди супроводжується фінансовими збитками, як для
людини так і для Державного бюджету України.
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Також, протидія доведення до руйнуванню будинків та споруд
забезпечить збереження архітектурних та історичних цінностей, які наразі
навмисно доводяться до руйнування.
2. Цілі та завдання проекту Закону
Законопроект розроблено з метою забезпечення захисту законних
інтересів людини та держави у питані збереження цілісності об’єктів
нерухомості та життя і здоров’я людини.
Крім того, та стимулюватиме збереженню пам’яток архітектури та
історії.
3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону
Законопроектом пропонується внести доповнення до Кримінального
кодексу України щодо розширення зобов’язань збереження об’єктів
нерухомості.
Так, законопроектом визначається відповідальність за умисне, з
корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх
осіб вчинення фізичною або юридичною особою діяння (дії або бездіяльності),
що призвели або можуть призвести до руйнування.
4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового
регулювання
Дана сфера правовідносин регулюється Конституцією України,
Кримінальним кодексом України, міжнародними угодами та іншими актами
законодавства України
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових видатків з
Державного бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
Закону
Запропонований проект закону створить належні правові умови для
забезпечення збереженості об’єктів нерухомості.
Крім того прийняття Закону забезпечить збереження Державного та
місцевих бюджетів та законних інтересів людини та держави.
Народний депутат України
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