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Опис законопроекту: 

 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення 

механізму відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних 

правопорушень» передбачає закріплення підстав для стягнення збору на відшкодування 

шкоди, завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями та повернення у дохід 

держави в порядку регресу коштів, що були виплачені потерпілому у зв’язку з вчиненням 

насильницького кримінального правопорушення, а також встановлення адміністративної 

відповідальності за невиконання законних вимог посадових осіб органів, на які 

покладається відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних 

правопорушень. 

 

Основні положення законопроекту: 

 

Проєктом Закону встановлюється відповідальність за невиконання законних вимог 

посадових осіб органів, на які покладається відшкодування шкоди потерпілим від 

насильницьких кримінальних правопорушень, у тому числі ненадання їм передбаченої 

законодавством інформації чи надання недостовірної інформації, створення інших 

перешкод для виконання покладених на них обов’язків шляхом доповнення КУпАП новою 

статтею 18856. 

Право складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене 

зазначеною статтею КУпАП, проєктом Закону пропонується надати уповноваженим на те 



 

посадовим особам регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (зміни до статті 255 КУпАП). 

 

Розгляд протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 18856 

КУпАП, відповідно до змін до статті 221 КУпАП, пропонованих проєктом Закону, будуть 

здійснювати районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді). 

Проєктом Закону пропонується визначити у КПК механізм стягнення у Державний 

бюджет України таких джерел фінансування Фонду, як збір на відшкодування шкоди, 

завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями, у разі ухвалення судом та 

набрання законної сили обвинувального вироку, а також повернення у дохід держави в 

порядку регресу коштів, що були виплачені потерпілому у зв’язку з вчиненням 

насильницького кримінального правопорушення. 

 Так, змінами до частини першої статті 128 КПК пропонується закріпити обов’язок 

органу, який здійснив виплату таких коштів, подати цивільний позов щодо повернення 

коштів, що були виплачені особі з підстав, визначених проєктом Закону про відшкодування 

до підозрюваного, обвинуваченого або особи, яка за законом несе цивільну 

відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або 

неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, на будь-якій стадії 

кримінального провадження. 

Також проєктом Закону КПК доповнюється новою статтею 3801, якою 

передбачається стягнення з особи (осіб), у разі ухвалення судом обвинувального вироку та 

набрання ним законної сили, збору на відшкодування шкоди, завданої насильницькими 

кримінальними правопорушеннями. 

Розмір та порядок сплати такого збору, відповідно до положень проекту Закону 

зазначається у резолютивній частині вироку (пункт 2 частини четвертою статті 374 КПК у 

редакції проєкту Закону) та у резолютивній частині ухвали суду апеляційної інстанції 

(пункт 3 частини першої статті 419 КПК у редакції проєкту Закону). 

 

Відповідність Конституції України 

 

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (ст.21 Конституції України). Разом 

з тим, ст. 24 Конституції України передбачає, що громадяни мають рівні конституційні 

права і свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за 

ознаками статі та іншими ознаками.  

Статтею 56 Конституції України, передбачено, що кожен має право на відшкодування 

за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, 

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 

повноважень. 



 

Проте у випадках, коли шкода завдана не представниками органів державної влади чи 

місцевого самоврядування, держава має забезпечити ефективний механізм доступу до 

правосуддя та захисту своїх прав постраждалим від насильницьких злочинів, у тому числі 

права на відшкодування шкоди у випадку тривалості досудового та судового розслідування, 

не можливості встановити підозрюваного тощо. 

Даний законопроект не містить будь-які дискримінаційні умови чи обмеження за 

ознакою статі. 

 

 

 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків  

      

Принцип рівності у правах та недискримінації, закріплений у с.1, 2 Загальної 

декларації прав людини. Разом з тим, ч.2 ст.22 Загальної декларації прав людини 

передбачає, що кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй 

країні. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст.26) передбачає, що всі 

люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист 

закону. При цьому закон повинен гарантувати всім особам рівний і ефективний захист 

проти дискримінації за будь-якою ознакою. 

ч.2 ст.2 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права закріплює 

обов’язок для держав гарантувати, що права, які закріплені у Пакті, здійснюватимуться без 

будь-якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи 

інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, 

народження чи іншої обставини.  

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок та домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами, а також Європейська конвенція про 

відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів передбачають, що держава 

зобов’язана відшкодувати шкоду, як мінімум у випадку завдання особі тяжких тілесних 

ушкоджень або розладу здоров’я потерпілої за результатами вчинення умисного 

насильницького злочину.  

 

Висновок за результатами експертизи 

 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення 

механізму відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних 

правопорушень» є гендерно-нейтральним. 

 

 


