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щОдО перспектив дОпОвнення кримінальнОгО кОдексу україни 
статтеЮ 286¹ 

крайник г.с., Овчаренко а.є.
національний юридичний університет імені ярослава Мудрого

стаття присвячена розгляду питання щодо змін Кримінального кодексу (далі – КК) україни, а саме допо-
внення її ст. 286¹ – «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, 
які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням 
наркотичних або інших одурманюючих засобів» [1].
ключові слова: порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортного засобу, недоцільність 
змін, колізія, КК україни.

Постановка проблеми. створення спеціаль-
ної норми, а саме доповнення КК україни 

ст. 286¹, присвяченої порушенню правил дорож-
нього руху та експлуатації транспортного засо-
бу у стані алкогольного сп'яніння, що призвели 
до особливо тяжких наслідків, створює колізію 
із ст. 286 та п. 13 ст. 67 КК україни, хоча ко-
лізія за своєю природою негативно впливає на 
норми права, що виникають у правовій систе-
мі. у даному випадку законодавець ігнорує іс-
нування ст. 286 «Порушення правил безпеки 
дорожнього руху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспортними засобами» 
та п. 13 ст. 67 КК україни – «вчинення злочи-
ну особою, що перебуває у стані алкогольного 
сп’яніння або у стані, викликаному вживанням 
наркотичних або інших одурманюючих засо-
бів» та пропонує створити окрему нову статтю 
286¹, яка, за концепцією законодавця, є новою 
та більш впливовою на суспільства за для по-
передження вчинення нових злочинів, у сфері 
порушення правил дорожнього руху та експлу-
атації транспортного засобу у стані алкогольного 
сп'яніння, що призвели до особливо тяжких на-
слідків, з урахуванням зазначеного, новоутворе-
на стаття виконує ті ж самі функції, що і ст. 286, 
п. 13 ст. 67 КК україни, але створює проблему 
застосування цих статей у сфері матеріального 
права. 04.07.2018 відбулося поіменне голосування 
про проект закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів україни щодо запобігання 
смертності на дорогах» (реєстраційний № 7064), 
вирішено його прийняти за основу [2].

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
оскільки нами досліджується законопроект 
(«Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів україни щодо запобігання смертності на до-
рогах» (реєстраційний № 7064), а не чинний за-
кон, то слід констатувати, що з-поміж науковців 
ще не було досліджено цього питання. 

мета статті. головною метою цієї роботи 
є з'ясування доцільності доповнення КК україни 
новою статтею 286¹ та аналіз наукового обґрун-
тування позиції законодавця щодо створення та-
кої статті.

викладення основного матеріалу. розсліду-
вання злочинів проти безпеки дорожнього руху 
та експлуатації транспорту є одним із найбільш 
складних. саме через встановлення обставин до-
рожньо-транспортної пригоди (далі – дтП) та їх 
аналізу визначаються її причини, а відтак і осо-

би, які порушили певні правила дорожнього руху 
чи експлуатації транспорту [3]. об’єктивна сторо-
на злочину характеризується трьома ознаками:  
а) суспільно небезпечним діянням; б) суспіль-
но небезпечними наслідками; в) причиновим 
зв’язком між суспільно небезпечним діянням 
і суспільно небезпечними наслідками. суспільно 
небезпечне діяння (дія чи бездіяльність) полягає 
в порушенні правил безпеки руху або експлу-
атації транспорту. Порушення правил безпеки 
руху може полягати в перевищенні швидкості, 
порушенні правил обгону, об’їзду перешкод, про-
їзду перехресть, користування світловими при-
ладами, буксирування тощо. Порушення правил 
експлуатації транспорту може полягати в недо-
триманні водієм технічних умов експлуатації, 
у порушенні порядку перевезення пасажирів, 
у неправильному завантаженні, укладанні і за-
кріпленні вантажів. за статтею 286 КК украї-
ни кваліфікуються лише такі порушення пра-
вил експлуатації, які пов’язані з безпекою руху 
транспортних засобів. відповідальність за ст. 
286 КК диференційована залежно від тяжкості 
наслідків, які настали. у частині 1 йдеться про 
середньої тяжкості тілесні ушкодження, у ч. 2 – 
про тяжкі тілесні ушкодження або загибель по-
терпілого, у ч. 3 – про загибель декількох осіб. 
Причиновий зв’язок між суспільно небезпечним 
діянням і суспільно небезпечними наслідками, 
що настали, є обов’язковою ознакою об’єктивної 
сторони цього злочину. суб’єктивна сторона зло-
чину характеризується змішаною (складною) 
формою вини. завідомість, яка зазначена в дис-
позиції статті стосовно діяння, означає, що особі 
відомо про безумовну, явну технічну несправність 
транспортного засобу, про інші грубі порушен-
ня правил експлуатації, які забезпечують без-
пеку руху. усвідомлюючи суспільну небезпеку 
та протиправність своєї поведінки і діючи таким 
чином, винний бажає вчинити вказане у статті 
діяння. до наслідків ставлення може бути тіль-
ки необережним (злочинна самовпевненість або 
недбалість). суб’єктом злочину є фізична осудна 
особа, яка керує транспортним засобом і яка до-
сягла 16-річного віку [4].

у проекті закону україни «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів україни щодо за-
побігання смертності на дорогах» (реєстр. № 7064) 
зазначено, що метою законопроекту є посилен-
ня кримінальної відповідальності за порушення 
правил безпеки дорожнього руху або експлуата-
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ції транспорту особами, які керують транспорт-
ними засобами у стані алкогольного сп'яніння або 
у стані, викликаному вживанням наркотичних 
або інших одурманюючих засобів. 

у законопроекті пропонується внести зміни до 
Кримінального кодексу україни і закону україни 
«Про основи національної безпеки україни», а саме:

1. доповнити Кримінальний кодекс україни 
новою статтею 286-1, виокремивши порушення 
правил безпеки дорожнього руху, що спричини-
ло середньої тяжкості тілесні ушкодження або 
заподіяли смерть потерпілого, вчинені в стані 
алкогольного сп’яніння або в стані, викликаному 
вживанням наркотичних або інших одурманюю-
чих засобів, та передбачити кримінальну відпо-
відальність у вигляді позбавлення волі на строк 
від 8 до 10 років з позбавленням права керувати 
транспортними засобами на строк 10 років.

2. у частині 2 ст. 286-1, якщо особа, яка по-
збавлена права керувати транспортним засобом 
за діяння, передбачене частиною першою цієї 
статті, не маючи права на керування транспорт-
ним засобом керувала ним, – передбачено кри-
мінальну відповідальність у вигляді позбавлення 
волі на строк 5 років з позбавленням права керу-
вати транспортними засобами пожиттєво.

автори законопроекту ставлять благородну 
мету – посилення кримінальної відповідальнос-
ті за вчинення злочинів з порушенням правил 
безпеки дорожнього руху або експлуатації тран-
спорту особами, які керують транспортними за-
собами у стані алкогольного сп'яніння або у стані, 
викликаному вживанням наркотичних або інших 
одурманюючих засобів, за для попередження 
вчинення нових злочинів та дозволить підвищи-
ти рівень безпеки на дорогах україни, сприяти-
ме більш адекватній і виваженій поведінці водіїв 
на дорогах, як наслідок, призведе до зменшення 
кількості дтП, особливо особами, які керували 
транспортними засобами у стані алкогольного 
сп'яніння або у стані, викликаному вживанням 
наркотичних або інших одурманюючих засобів; 
сприятиме посиленню кримінальної відповідаль-
ності за вчинення злочинів з порушенням правил 
безпеки дорожнього руху або експлуатації тран-
спорту особами, які керують транспортними за-
собами у стані алкогольного сп'яніння або у стані, 
викликаному вживанням наркотичних або інших 
одурманюючих засобів.

водночас слід розрізняти мету та способи її 
реалізації. якщо мета не викликає заперечень, 
то способи її реалізації – викликають суттєві за-
уваження, оскільки ст. 286¹ створить колізію зі 
ст. 286 КК, що неприпустимо. 

за словами авторів вказаного законопроек-
ту, показник смертності на дорогах в україні – 
106 осіб на 1 млн. населення – майже вдвічі ви-
переджає середній показник країн Європейського 
союзу та показники всіх країн Єс. в таких краї-
нах, як Швеція і велика Британія, смертність на 
дорогах в три рази менша, ніж у нас. згідно ста-
тистичних даних в україні щодобово в дорожньо-
транспортних пригодах гине від 10 і більше осіб 
та більше 100 отримує різного ступеню тілесні 
ушкодження. за цими сумними показниками наша 
держава посідає одне з перших місць у Європі. 
При цьому, 37% від загальної кількості дтП при-
падає на аварії за участю водіїв, що перебувають 

за кермом у стані алкогольного сп’яніння. остан-
німи роками загальна кількість злочинів, перед-
бачених статтею 286 КК, що призвели до загибе-
лі людей на дорогах україни значно зросла. так, 
згідно статистиці генеральної прокуратури укра-
їни у 2014 році було вчинено 10196 злочинів, пе-
редбачених статтею 286 КК (з них таких, що при-
звели до загибелі людей, тобто кваліфікованих за 
частинами 2, 3 статті 286 КК – 2096), в 2015 році 
ці показники склали – 10905 та 2104 відповідно, 
а лише за і півріччя 2016 року було вже скоєно 
23165 вказаних злочинів (з них – 3087 спричини-
ли смерть людини) [5]. 

При встановлені статистики «смертності на 
дорогах в україні» законодавець не враховує 
причиновий зв'язок між діяннями та наслідками, 
що полягає у необхідності врахування не тільки 
дії (бездіяльності) особи, яка керує транспортним 
засобом, а й неналежної поведінки інших учас-
ників дорожнього руху, є питанням неоднознач-
ним і дискусійним [6].

також, на думку законодавця, вагомою про-
блемою смертності на дорогах в україни є пору-
шення п. 2.9 Пдр – водієві забороняється: керу-
вати транспортним засобом у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння або перебуван-
ня під впливом лікарських препаратів, що зни-
жують увагу та швидкість реакції [7]. враховую-
че зазначене, в пояснювальній записці, до закону 
№7064, не вказується проміле алкоголю в крові, 
особи яка керує транспортним засобом. 

станом на 2018 рік доступним вмістом ал-
коголю в крові є 0,2 проміле. у багатьох країна 
підвищений поріг нетверезості для людини за 
кермом. Причини цього різні. допустима циф-
ра буває невелика – 0,2% (країни скандинавії 
і Балтії, Китай), 0,35 (росія) і т.п., в таких ви-
падках поріг пояснюється необхідністю зробити 
допуск на похибку поліцейського алкостера або 
"похибкою" організму, який може містити в кро-
ві трохи спирту навіть якщо людина не прийма-
ла алкоголь. Більш помітні значення – 0,3-0,5% 
(німеччина), 0,5% (більшість країн Європи), 0,8% 
(великобританія) і 0,4-0,8% (сШа), 0,8% (Кана-
да) – можна пояснити культурними і гастроно-
мічними особливостями населення [8].

група дослідників дослідила вплив дея-
ких продуктів, які мають показники алкоголю 
на свідчення алкотестера і виявила, що: квас 
містить – 0,4% проміле, кефір – 0,2% проміле, 
15 крапель настоянки валеріани на спирту, роз-
чиненої в склянці води – 0,2% проміле [9].

враховуюче вищезазначене, чи можна воді-
ям, після доповнення КК україни новою статтею, 
хвилюватися про те, що вони їдять, та що п'ють, 
та які ліки вживають перед тим як сідають за 
кермо, оскільки було з'ясовано що вміст етилово-
го спирту наявний не тільки в алкогольних речо-
винах, а й в продуктах харчування та медичних 
препаратах.

обставини, що обтяжують покарання, – 
це встановлені судом за конкретною справою 
об’єктивні та суб’єктивні чинники, що не є озна-
ками конкретного складу злочину і не впливають 
на його кваліфікацію, проте свідчать про зни-
ження чи підвищення суспільної небезпечнос-
ті вчиненого діяння і (або) особи винного і тим 
самим виступають підставами для пом’якшення 
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чи посилення покарання [10]. відповідно до ч. 2  
ст. 67 КК суду надається право (залежно від ха-
рактеру вчиненого злочину і з обов’язковим мо-
тивуванням цього рішення у вироку) не визнати 
будь-яку із зазначених у пп. 1, 3-5, 8, 11, 13 ч. 1  
ст. 67 КК обставин такою, що обтяжує покаран-
ня. отже, із приписів ч. 2 ст. 67 КК випливає, 
що передбачені в ч. 1 ст. 67 КК обставини закон 
поділяє на дві групи: а) до першої належать ті 
з них, які за будь-яких умов суд зобов’язаний 
врахувати як такі, що обтяжують покарання  
(пп. 2, 6, 7, 9, 10, 12 ч. 1 ст. 67 КК); б) другу гру-
пу складають обставини, що оцінюються як такі, 
що обтяжують покарання, за розсудом суду, 
який має право визнати чи не визнати їх такими  
(пп. 1, 3-5, 8, 11, 13 ч. 1 ст. 67 КК). При цьому під-
ставою для такого рішення суду є наявність чи, 
навпаки, відсутність зв’язку відповідної обстави-
ни з характером вчиненого злочину [11].

на думку Ю.Ю. лемішко, вчинення злочи-
ну в стані, передбаченому в п. 13 ч. 2 ст. 67 КК 
україни, повинно визнаватись обставиною, що 
обтяжує покарання тоді, коли: а) обов’язковою 
ознакою складу злочину поряд з об’єктом є по-
терпілий а вчинення злочину пов’язано із за-
стосуванням до нього фізичного чи психічного 
насильства; б) у такому стані особа управляє 
джерелом підвищеної безпеки (чи використовує 
його), що здатне спричинити настання тяжких 
наслідків. і навпаки суд не може враховувати 
стан сп’яніння як обтяжуючу обставину тоді, 
коли негативний вплив який чинить алкоголь на 
організм винної особи (підвищена жорстокість 
здатність до імпульсивних та необдуманих вчин-
ків в одних випадках чи послаблення уважності 
сконцентрованості здатності до складних розумо-
вих процесів розсудливості в інших) не познача-
ється на підвищення її суспільної небезпечності, 
що обумовлюється особливістю конструкції кон-
кретного складу злочину [10].

висновки. отже, враховуючи вище зазначене, 
вважаємо недоцільним створення нової статті 286¹ 
у КК україни, присвяченої порушенню правил до-
рожнього руху та експлуатації транспортного за-
собу у стані алкогольного сп'яніння, що призвели 
до особливо тяжких наслідків : по-перше, законо-
давець створює колізію між застосуванням пунк-
ту 13 ст. 67 та ст. 286 КК україни з одного боку 
та ст. 286¹ КК – з іншого боку, оскільки новоутво-
рена стаття не несе новизни, а тільки виконує ті ж 
самі функції, і тим самим створить колізію щодо ст. 
286 і п. 13 ст. 67 КК україни.

доповнення КК україни спеціальною нормою, 
а саме ст. 286¹, створить колізію цієї норми із  
ст. 286 та п. 13 ст. 67 КК україни, хоча колізія 
за своєю природою негативно впливає на норми 
права. у даному випадку законодавець ігнорує іс-
нування ст. 286 «Порушення правил безпеки до-
рожнього руху або експлуатації транспорту осо-
бами, які керують транспортними засобами» та  
п. 13 ст. 67 КК україни – «вчинення злочину осо-
бою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння 
або у стані, викликаному вживанням наркотичних 
або інших одурманюючих засобів» та пропонує 
створити окрему нову статтю 286¹, яка, за концеп-
цією законодавця, є новою та більш впливовою на 
суспільства за для попередження вчинення нових 
злочинів, у сфері порушення правил дорожнього 
руху та експлуатації транспортного засобу у стані 
алкогольного сп'яніння, що призвели до особли-
во тяжких наслідків, з урахуванням зазначеного. 
новоутворена стаття виконує ті ж самі функції, 
що і ст. 286 та п. 13 ст. 67 КК україни, але ство-
рює проблему застосування цих статей у сфері 
матеріального права. 04.07.2018 відбулося поімен-
не голосування про проект закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів україни щодо 
запобігання смертності на дорогах» (реєстрацій-
ний № 7064), вирішено його прийняти за основу, 
що є неприйнятним та науково необґрунтованим.
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ОтнОсительнО перспектив дОпОлнения  
угОлОвнОгО кОдекса украинЫ статьеЙ 286¹

аннотация
статья посвящена рассмотрению вопроса об изменении уголовного кодекса (далее – уК) украины, а 
именно дополнение ее ст. 286¹ – «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплу-
атации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих 
средств».
ключевые слова: нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, 
нецелесообразности изменений, коллизия, уК украины.
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cOncerning the prOspects fOr suppLementing  
the criminAL cOde Of ukrAine in ArticLe 286¹

summary
the article is devoted to the consideration of the issue of amendments to the criminal code of ukraine, 
namely, the supplement to its art. 286¹ – «Violation of the rules of road safety or the operation of trans-
port by persons who drive vehicles in the state of intoxication or in a state caused by the use of narcotic 
or other sedative means».
keywords: violation of traffic rules and operation of a vehicle, inexpediency of changes, collision, criminal 
code of ukraine.


