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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності за
дорученням Голови Верховної Ради України Д. Разумкова розглянув на своєму
засіданні 3 березня 2021 року (протокол № 62) проект Закону України «Про
внесення змін до статті 367 Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель
людини» (реєстр. № 4634), поданий народними депутатами України
Мамкою Г.М. та іншими народними депутатами України.
Законопроект має на меті посилення кримінальної відповідальності за
службову недбалість, якщо вона спричинила смерть людини.
Вказаним законопроектом пропонується статтю 367 «Службова
недбалість» Кримінального кодексу України (далі – КК) доповнити частиною
третьою, в якій передбачити кримінальну відповідальність за діяння, визначене
частиною першою цієї статті, якщо воно спричинило загибель людини.
Проаналізувавши даний законопроект народні депутати України – члени
Комітету підтримали ідею посилення кримінальної відповідальності за вчинення
діянь, пов’язаних зі службовою недбалістю, якщо вони спричинили загибель
людини. Такий підхід забезпечить додаткову кримінально-правову охорону
суспільних відносин у сфері службової діяльності та у сфері захисту життя та
здоров’я особи. Наявність пропонованої кримінально-правової норми може мати
превентивний ефект щодо належного та відповідального виконання службовими
особами своїх службових обов’язків, передусім у випадках, коли це створює
загрозу для життя та здоров’я людини.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
підтримуючи в цілому доцільність уточнення такої обов’язкової ознаки
об’єктивної сторони окремих складів кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних
послуг, як «тяжкі наслідки» висловлює зауваження та пропозиції.
Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про відсутність
зауважень та пропозицій до законопроекту.
Національна поліція України зазначила, що пропозиції та зауваження до
законопроекту відсутні.

Міністерство юстиції України висловило зауваження до законопроекту та
рекомендує запропоновані зміни доопрацювати.
Інститут законодавства Верховної Ради України погоджуючись з
необхідністю удосконалення підстав кримінальної відповідальності за
правопорушення у сфері службової діяльності, зазначає про необхідність
визначення істотної шкоди та тяжких наслідків у Примітці до статті 364 КК
України.
Державне бюро розслідувань підтримуючи ідею законопроекту зазначає
про доцільність уточнення в Примітці статті 364 КК України, що «тяжкі
наслідки» та «істотна шкода» можуть полягати у спричиненні як майнової, так і
немайнової шкоди.
Офіс Генерального прокурора підтримуючи концепцію законопроекту
висловив зауваження щодо визначення запропонованої санкції.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зазначає про
підтримку законопроекту.
Національна академія внутрішніх справ України висловила пропозиції до
законопроекту.
Верховний Суд загалом підтримуючи ідею законопроекту зазначає, що
запропоновані зміни є несистемними, оскільки не вирішують питання
кваліфікації інших злочинів у сфері службової діяльності, у результаті вчинення
яких була завдана істотна шкода або тяжкі наслідки нематеріального характеру.
Заслухавши інформацію підкомітету з питань кримінального
законодавства та протидії злочинності, з’ясувавши позицію народних депутатів
України – членів Комітету, Комітет рекомендує Верховній Раді України
відповідно до статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону
України «Про внесення змін до статті 367 Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила
загибель людини» (реєстр. № 4634) за результатами розгляду в першому читанні
прийняти за основу і в цілому.
Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України визначено Голову
Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирського Дениса
Анатолійовича.
Просимо розглянути.
Голова Комітету
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