ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 367
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за
службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини»
1.

Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту

04 червня 2014 року набув чинності, прийнятий 13 травня 2014 року,
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій
щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України»
яким, серед інших змін, було викладено у новій редакції пункти 3 і 4 примітки
до статті 364 Кримінального кодексу України (далі – КК України).
Таким чином, було зруйнована кваліфікація злочинів у сфері службової
діяльності. Так, кваліфікуючою ознакою, зокрема, ст. 367 КК України стали
істотна шкода та тяжкі наслідки.
І, якщо за старою редакцією КК України, тяжкі наслідки
диференціювались на такі, які полягають у завданні матеріальних збитків, і
такі, які не полягають у завданні матеріальних збитків, то за чинною
редакцією залишились виключно матеріальні збитки.
Таким чином, кримінальна відповідальність за службову недбалість,
(стаття 367 КК України) тобто невиконання або неналежне виконання
службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення
до них, що завдало істотної шкоди або тяжких наслідків охоронюваним
законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи
громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, може
застосовуватись лише у разі заподіяння тільки матеріальних збитків. А у разі
смерті людини доведеться кваліфікувати за іншою статтею КК України.
Події, що відбуваються останнім часом, свідчать про зростання числа
злочинів у сфері службової недбалості. Зокрема, останні приклади – пожежі
у м. Одесі та м. Харкові, пов’язані із неналежним виконання службовою
особою своїх службових обов'язків, внаслідок чого гинуть люди, тобто
потерпілим заподіюється смерть, а відповідальність неспіврозмірна завданій
шкоді.
Даним законопроєктом пропонується доповнити статтю 367 КК України
новою частиною третьою, якою унормувати кримінальне законодавство та
передбачити, що у разі службової недбалості, яке спричинило смерть
людини, буде покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

2. Цілі і завдання прийняття законопроєкту
Метою законопроеєкту є посилення кримінальної відповідальності за
службову недбалість, якщо воно спричинило смерть людини.
3. Загальна характеристика та основні положення законопроєкту
Законопроектом пропонується доповнити статтю 367 КК України новою
частиною 3 такого змісту:
«3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно
спричинило загибель людини карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.»
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового
регулювання є Конституція України, Кримінальний кодекс України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень зазначеного Закону не потребує додаткових
фінансових витрат з Державного бюджету.
Апарат Верховної
Ради України
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