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Необережність – небезпечне діяння 
 

Поавмва пурліпрщ лдмбдоделмгм 
жймфзлу взжлафаєрщпя вфзлдлзк «бдж 
жймї вмйі і жймфзллмгм лакіоу». Мм-
оайщлзк нігґоулряк лдмбдоделмї 
номвзлз жавегз є бджвігнмвігайщлд, 
лдпвігмкд правйдлля гм фуезт ілрд-
одпів, кмйз взлла мпмба буйа нмвзлла 
і кмгйа ндодгбафзрз ндодбіг мбправзл 
ра могаліжуварз пвмы нмвдгілку ра-
кзк фзлмк, цмб улзклурз жанмгіялля 
лдбаеалзт лапйігків. 

Ндбджндфліпрщ ракзт гіялщ омжг-
йялура ла кіелаомглмку оівлі і гмвд-
гдлм, цм уіла лдмбдоделмпрі жлафлм 
взца, ліе жбзркз, якзт жажлає пупні-
йщпрвм віг укзплзт жймфзлів. На V 
Кмлгодпі ООН, якзи номтмгзв у вд-
одплі 1975 омку в Ждлдві (Швдиуа-
оія) нм жанмбігаллы жймфзллмпрі буйм 
омж’яплдлм, цм гігалрпщкі омжкіоз 
йыгпщкзт ра ілхзт вроар лапраырщ 
віг лдмбдоделзт жймфзлів. Оплмвлі 
нозлузнз, впралмвйдлі Кмлгодпмк, – 
уд хзомкд номлзклдлля пкйаглмї 
рдтлікз  у впі гайужі взомблзурва, 
пувмоі взкмгз гм уноавйілля рдтлі-
кмы, лаявліпрщ жапмбів у омбмрі мнд-
оармоа ра іл. Дмпзрщ жгагарз лапйігкз 
омжоухдлля ЧАЕС ра ілхі гігалрпщкі 
карапромсз, цм вігбуваырщпя в од-
жуйщрарі бджвігнмвігайщлмгм правйдл-
ля гм пвмїт вфзлків кмлкодрлзкз 

мпмбакз. Віглмплм аваоії ла ЧАЕС, в 
мпраллі омкз взжлафдлм, цм ж бмку 
ндопмлайу нмоухдлщ ноавзй дкпнйуа-
рауії лд буйм гмнуцдлм. А номдкрал-
рз лд омжкозвайз ноауівлзкак прал-
уії лдмбджндфлмпрі кмлпроукуії прдо-
елів одакрмоа і лдвзкйайз в рдтліф-
лзт гмкукдлрат[1, п.4], ра мбпралмвка 
в номудпі пйабмгм ждкйдроупу гдмйм-
гіфлзт омжймків і пнозяйа нозфзлі 
аваоії. Сдипкмймгз ндодгбафайз і гм-
нмвігайз ном кмейзвіпрщ лдбджндфлзт 
лапйігків, айд кдоівлзурвм гдоеавз гм 
увагз уд лд пнозикайм [2, п. 3]. 

Дмуійщлм вігкірзрз, цм нмлярря 
лдлавкзплмї взлз жаомгзймпя  ж  га-
вліт фапів, у Шукдопщкзт жакмлат 
жгагуырщпя гіялля (ХХІ – ХVIII пр. 
гм л.д), «якцм трм – лдбурщ хрмвтлув 
(лдлавкзплм) гмфку фмймвіка і вмла 
вроарзйа нйіг пвмєї уромбз». Рмжу-
кілля лдмбдоделмпрі буйм лаявлд і в 
Ілпрзрууіят Гая (143 о. л.д), «Нд нм-
гвдогадрпя лакажалзы рмр, крм ноз-
фзлзй водг как – лзбугщ пйуфаилм, 
бдж взлш з укшпйа». Віглмплм коаїл 
Затіглмї Євомнз фапів Сдодглщмвіффя, 
ном жймфзллу лдгбайіпрщ жгагуєрщпя у 
жакмлі Каомйілз (1532), «Епйз воаф 
йдгкмкшпйдллм, зйз лдмбмплмвалм 
жймунмродбзй йдфдлздк, з ързк ноз-
фзлзй пкдорщ кмку – йзбм» [3] . Та в 



Публiчне право № 1 (33) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

190  

уаопщкіи Рмпії, в Аорзкуйат Пдроа І  
лдлавкзплд вбзвпрвм і бдж укзпйу 
ракме буйм каоаллзк, «Еедйз уфз-
лзрпя пкдорлши убми, тмря лдлаомф-
лм з лдвмйды, фрмб убзрщ зйз нмоа-
лзрщ, пмфзлзрдйщ рмгм взлмвдл дпрщ, 
нмлдед убзипрвм мр рмгм номзжмхйм» 
[4, п. 357]. 

В пуфаплу днмту в лахіи гдоеаві, 
в укмват біжлдпмвмї дкмлмкікз в бі-
йщхіи кіоі вфзляырщпя нмоухдлля 
ноавзй гіяйщлмпрі у взомблзфзт ном-
удпат ра псдоі уноавйілля аврмроалп-
нмормк, влапйігмк лдлайделмгм прав-
йдлля гм сулкуімлайщлзт мбмв’яжків 
взкмлавуякз абм кдоівлзкакз ндвлм-
гм взгу гіяйщлмпрі. В ракзт нмоу-
хдллят пніввіглмпла вжаєкмжайде-
ліпрщ нмрдлуіилзт нозфзл лапралля 
хкмгз.  

Поавмвмы нігправмы вігнмвіга-
йщлмпрі жа жанмгіялля хкмгз вфзлдл-
ляк лдмбдоделмгм жймфзлу, – є нпз-
тіфлд правйдлля мпмбз гм вфзлыва-
лзт гіи фз бджгіяйщлмпрі, жгіглм пр. 25 
КК Укоаїлз взла кає смоку лдмбд-
оделмпрі, яка нмгійяєрщпя ла жймфзл-
лу пакмвндвлдліпрщ ра жймфзллу лд-
гбайіпрщ. Ндмбдоделіпрщ (ла йар. 
Cvietus) мжлафає лаявліпрщ смокз 
взлз гм мбмв’яжків, ра в лавфайщліи 
йірдоаруоі вкажала жймфзллмы пакмв-
ндвлдліпры, якцм мпмба ндодгбафайа 
кмейзвіпрщ лапралля пупнійщлм лдбд-
жндфлзт лапйігків, айд йдгкмваелм 
омжоатмвувайа ла їт вігвдолдлля [5], 
а бджгіяйщліпрщ в козкілайщлмку ноа-
ві омжгйягаєрщпя як напзвла смока 
нмвдгілкз мпмбз, лдвзкмлалля ндв-
лзт гіи, які вмла нмвзлла буйа і кмг-
йа взкмларз вігнмвіглм гм іплуыфмгм 
мбмв’яжку в кмлкодрлзт укмват, абм 
взкмлує лдлайделзк фзлмк, лд в 
нмвлмку мбпяжі.  

Суррєвзкз мжлакакз лдмбдоде-
лзт жймфзлів є пнозфзлдлля лапйіг-
ків оіжлзкз взгакз гдрдокілауії, сі-
жімймгіфлзкз – взлзклдлля ндодврм-
кйдлля; нпзтмймгіфлзкз – нмкзйкм-
вд уявйдлля ном нмгії; ра кмоайщлм – 
дрзфлзкз,- лдуваеліпрщ, мбукмвйдла 
ілгзвігуайщлзк правйдлляк гм 
мб’єкра гіяйщлмпрі. Опмбйзвм у омжгі-
йат Козкілайщлмгм кмгдкпу, в праррі 

119 – лдмбдоделд вбзвпрвм, 128 – 
лдмбдоделд ряекд абм пдодглщмї ряе-
кмпрі рійдплд ухкмгедлля, ра в Пмп-
ралмві Пйдлуку ВС Укоаїлз «Пом 
жймфзлз номрз езрря ра жгмомв’я 
мпмбз»  лавдгдлм омж’яплдлля пурлмп-
рі ракмгм лдмбдоделмгм жймфзлу, а 
пакд, мпмба ндодгбафайа кмейзвіпрщ 
лапралля хкігйзвзт лапйігків пвмїт 
гіи фз бджгіяйщлмпрі,  айд йдгкмваелм  
омжоатмвувайа  ла  їт вігвдолдлля 
(жймфзлла  пакмвндвлдліпрщ),  абм    
лд  ндодгбафайа   кмейзвмпрі лапрал-
ля ракзт лапйігків, тмфа нмвзлла 
буйа и кмгйа їт ндодгбафзрз (жйм-
фзлла  лдгбайіпрщ) [6]. В ілхзт омж-
гійат лдмбдоделд жлзцдлля абм нмх-
кмгедлля каила пр.196,пйуебмва лд-
гбайіпрщ – пр. 367, ра пр. 412 – лдмбд-
оделд жлзцдлля абм нмхкмгедлля 
віипщкмвмгм каила. Ппзтмймгія коз-
кілайщлмї нмвдгілкз ноз вфзлдллі 
ракзт гіялщ, – уд кмрзвауія як і впя-
кмгм ілхмгм мпмбзпріплмгм номпрунку, 
вфзлдлмгм у пралі нпзтмймгіфлмгм 
ланоуедлля, лаявлі таоакрдолі нм-
кзйкз  взкйзкаырщ ряекі лапйігкз. 
Опмбйзвмпрі номрікалля ілрдйдкруа-
йщлзт, вмйщмвзт, дкмуіилзт номудпів, 
пнозикалля мбправзл, – ракме внйз-
ваырщ ла взбіо жймфзллмгм пнмпмбу. 

Дмуійщлм взжлафзрз мжлакз 
жбйзедлля і омжкдеувалля укзплмї і 
лдмбдоделмї смокз взлз.  В пуфап-
лмпрі лдноякмгм, нмбіфлмгм укзпйу 
лаявлі кмейзвмпрі жбйзедлля жа іл-
рдйдкруайщлмы мжлакмы, мпкійщкз 
мпмба ноз ноякмку укзпйу і пакмв-
ндвлдлмпрі ндодгбафає кмейзвіпрщ 
лапралля пупнійщлм лдбджндфлзт лап-
йігків пвмгм гіялля, а омжкдеувалля, 
- жа вмйщмвмы мжлакмы, мпкійщкз ноз 
лдноякмку укзпйі мпмба пвігмкм 
нознупкає лапралля лдбджндфлмгм 
лапйігку, а ноз пакмвндвлдлмпрі йдг-
кмваелм омжоатмвує ла вігвдолдлля, 
рмбрм, лд нознупкає лапралля.  

Пмгвіила пкйагла, жкіхала смо-
ка взлз, кмейзва у жймфзлат як 
пніввіглмхдлля гм гії і лапйігку. Км-
йз гіялля є нмоухдлляк пндуіайщлзт 
нозвзй лмокарзвлзт акрів ж лапрал-
ляк ноякзт, бджнмпдодгліт лапйігків, 
рм взла мпмбз гм гіялля кмейзва у 
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смокі укзпйу абм лдмбдоделмпрі, гм 
ноякзт лапйігків у смокі лдмбдоде-
лмпрі. Кмйз мбєкрзвла прмомла жйм-
фзлів пкйагає укзплд  гіялля і жанм-
гіває  оіжлзт лапйігків (бйзелі і віг-
гайдлі), рмгі гм гіялля і бйзелщмгм 
лапйігку смока взлз укзпла, а гм 
віггайдлмгм лдмбдодела. Вкаедкм 
козрдоії взжлафдлля смокз взлз в 
жймфзлат ж нмгвіилмы смокмы: укз-
плзи жймфзл лаявлзи, кмйз взла мпм-
бз гм гіялля і ноякзт лапйігків у 
смокі укзпйу, а цмгм віггайдлзт 
лапйігків у смокі укзпйу фз лдмбд-
оделмпрі, абм йзхд гм лдмбдоделмпрі. 
Ндмбдоделзи лаявлзи, кмйз взла 
мпмба гм гіялля кмейзва у смокі 
укзпйу абм у смокі лдмбдоделмпрі; 
гм ноякзт лапйігків у смокі лдмбд-
оделмпрі.  

На галзи фап іплує лдбджндфлзи 
ланояк гіяйщлмпрі ж нмгвіилмы смо-
кмы взлз – уноавйілля аврмроалпнм-
ормк. В нмоухдллі ноавзй бджндкз 
гмомелщмгм оуту, жгіглм пр. 286 КК 
лаявлзи мпмбйзвзи йыгпщкзи сак-
рмо – укзпла взла, упвігмкйывала 
гія ноз вфзлдллі мбгмлу жа лаявлмпрі 
жупроіфлмгм аврмкмбійя, фз нігвз-
цдлля хвзгкмпрі в пкйагліи мбпра-
лмвуі, нмомгеує длдогіы нмгайщхмгм 
внйзву і лапрає бджвмомрлзи номудп, 
нозгмга ж лапралляк ндвлзт лапйіг-
ків. Та в нмпралмві «Пом ноакрзку 
жапрмпувалля пугакз Укоаїлз жакм-
лмгавпрва у пноават ном гдякі жймфз-
лз номрз бджндкз гмомелщмгм оуту ра 
дкпнйуарауії роалпнмору»  Пйдлук 
ВС лагмймхує, цм вігнмвігайщліпрщ 
жа пр. 286 КК лапрає йзхд жа укмвз, 
якцм взлла мпмба влапйігмк  нмоу-
хдлля ндвлзт ноавзй  пнозфзлзйа  ж 
лдмбдоделмпрі нмрдоніймку пдодглщмї 
ряекмпрі фз ряекд рійдплд ухкм-
гедлля абм имгм жагзбдйщ [7]. Срмпм-
влм нмоухдлля ноавзй  бджндкз ла 
гмомгат, є вкажівка ла козрдоії      
муілывалля пзруауії жймфзлу, – уд 
таоакрдо ра кмрзвз гмнуцдлзт мпм-
бмы нмоухдлщ ноавзй бджндкз гмом-
елщмгм оуту абм дкпнйуарауії роалп-
нмору,  її правйдлля гм узт нмоухдлщ 
ра нмвдгілку ніпйя вфзлдлля  жймфз-
лу. 

Дмвдгдлля нозфзллмгм жв’яжку 
лдмбдоделмпрі і лапйігків жанмгіялзт 
нмоухдлляк лмок бджндкз взкмлал-
ля ндвлзт омбір, – є лдвіг’єклмы 
мжлакмы бугщ-якмгм лдмбдоделмгм 
жймфзлу. Якцм в жакмлі лд игдрщпя 
ном нмоухдлля кмлкодрлзт лмок 
бджндкз (ланозкйаг, у пр. 119 КК), рм 
лдмбтіглм вваеарз, цм ндодгбафаєрщ-
пя нмоухдлля рак жвалзт жагайщлзт 
ноавзй бджндкз, які фдодж їт фзпйдл-
ліпрщ і омжкаїріпрщ лд ніггаырщпя вз-
фдонлмку мбйіку. Помрд нмоухдлля  
бугщ-якмгм ноавзйа бджндкз взжлафд-
лмгм в гзпнмжзуії, у вігнмвіглзт вз-
нагкат кмед карз  каужайщлу пзйу і 
взкйзкарз жанмгіялля хкмгз. Віграк 
лдмбтіглм вігхукарз рми козрдоіи, 
якзи гмжвмйзрщ взжлафзрз каужайщлу 
жлафуціпрщ нмоухдлля ндвлмгм ноа-
взйа бджндкз. Поз ущмку лд кмела 
взтмгзрз ж абпроакрлзт сіймпмспщ-
кзт нмлярщ, які лд каырщ фіркзт на-
оакдроів (взнагкмвіпрщ і лдмбтіг-
ліпрщ, одайщла кмейзвіпрщ рмцм)[8]. 
Зймфзллм-лдгбайд нпзтіфлд правйдл-
ля, цм таоакрдозжуєрщпя вігпурліпры 
ндодгбафдлля пуб'єкрмк пупнійщлм 
лдбджндфлзт лапйігків, лд є нмомелд-
фды в нпзтіуі мпмбз, а явйяє пмбмы 
уійкмк ндвлзи нпзтіфлзи номудп[9].  

Опмбйзвіпрщ лдмбдоделмї жйм-
фзллмпрі, ла вігкілу віг укзплзт 
жймфзлів, ноз пкмєллі якзт лапйігмк 
пвігмкм жавгаєрщпя пуб'єкрмк і лаявла 
ндвла номнмоуіиліпрщ кіе «жймы вм-
йды» ( прундлдк кмоайщлмї жінпмва-
лмпрі) жймфзлуя ра ряекіпры жавгалмї 
їк хкмгз, ноз лдмбдоделмпрі ракмї 
номнмоуіилмпрі лдкає. Поз лдмбдод-
елмпрі таоакрдо жанмгіялля хкмгз 
взжлафаєрщпя лд прійщкз прундлдк 
кмоайщлмї жінпмвалмпрі мпмбз, пкійщкз 
псдомы гіяйщлмпрі пуб'єкрів ра таоак-
рдомк взкмозпрмвувалзт їк жлаоягщ і 
жапмбів, рмбрм пзруауієы, в якіи віг-
буваєрщпя гіялля, а ракме багарщка 
ілхзкз мбправзлакз, цм кмеурщ 
бурз взнагкмвзкз гйя пуб'єкра [10]. 
З нмжзуіи аврмоа, мпмбз, які вфзлзйз 
жймфзлз ж лдмбдоделмпрі, пкйагаырщ 
пакмпріилу козкілмймгіфлу кйапзсі-
кауіилу гоуну, пндузсіка уілліплм-
лмокарзвлмї моієлрауії мпмбзпрмпрі 
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лдмбдоделмгм жймфзлуя нмйягає в 
рмку, цм віл, ла вігкілу віг лавкзп-
лмгм жймфзлуя, лдгарзвлм віглмпзрщ-
пя лд гм ндвлзт уіллмпрди, а гм лмок 
мтмомлз їт уіллмпрі.  

Напйігкз які кмеурщ лапрарз у 
омбмрі ж нігвзцдлмы лдбджндкмы ла 
нігнозєкпрві, у Пмпралмві ВС Укоа-
їлз «Пом ноакрзку жапрмпувалля 
пугакз жакмлмгавпрва у пноават ном 
жймфзлз номрз бджндкз взомблзур-
ва» лавмгзрщпя нмлярря «хкмга жгм-
омв'ы нмрдоніймку», в праррят 271, 
272, 273, 274, 275 КК Укоаїлз, рмбрм, 
взнагкз, нмв'яжалі іж жанмгіялляк 
мпмбі пдодглщмї ряекмпрі фз йдгкзт 
рійдплзт ухкмгедлщ,  цм пнозфзлз-
йз кмомркмфаплзи омжйаг жгмомв'я 
абм лджлафлу вроару ноауджгарлмпрі. 
Та в нмляррі «Загомжа жагзбдйі йы-
гди фз лапралля  ілхзт  ряекзт ла-
пйігків», в праррят 272, 273, 274, 
275 КК Укоаїлз, лдмбтіглм   омжукі-
рз  ракі  жкілз  у  пралі  взомблзфзт 
мб'єкрів нігнозєкпрв,  улапйігмк 
якзт взлзкає як одайщла лдбджндка 
езрры йыгди абм лдбджндка жанмгі-
ялля (лапралля) хкмгз вкажалзк у 
узт праррят бйагак. Тяекіпрщ икмві-
олзт лапйігків взжлафаєрщпя жайделм 
віг уіллмпрі бйаг, які нмправйдлм ніг 
жагомжу, кійщкмпрі мпіб, які кмеурщ  
нмпроаегарз  віг   лдбджндфлзт   гіи, 
омжкіоу кмейзвмї кардоіайщлмї хкм-
гз рмцм, ра «Загзбдйщ йыгди» – уд 
взнагкз пкдорі мглієї абм кійщкмт 
мпіб [11].  

Опмбйзвмпрі мбправзл вфзлдлля 
лдмбдоделмпрі, в номудпат гіяйщлмпрі 
ж лдбджндфлзкз кардоіайакз в дкм-
лмкіфліи (нігнозєклзущкіи гіяйщлмп-
рі), в жакмлі взжлафдлі нмлярряк «нм-
оухдлля ноавзй нмвмгедлля» ж лд-
бджндфлзкз одфмвзлакз, ра омжукіє-
км, цм взбутмлдбджндфліпрщ – уд прал 
взомблзфмгм номудпу, жа якмгм вз-
кйыфаєрщпя кмейзвіпрщ взбуту абм у 
взнагку  взлзклдлля, лд бугд внйзву 
ла йыгди лдбджндфлзт і хкігйзвзт  
сакрмоів,  цм  нмв'яжалі  ж взбутмк. 
Обмв'яжкмвмы мжлакмы нмоухдлля 
ноавзй нмвмгедлля ж ракзкз нодг-
кдракз, жгіглм лмок КК Укоаїлз є 
пнозфзлдлля пупнійщлм лдбджндфлзт 

лапйігків ра лайдезрщ впралмвйдллы 
фз буйм гмнуцдлм гоубу лдмбдоде-
ліпрщ, яка внйзває ла квайісікауіы 
жймфзлу. 

У фзллмку КК Укоаїлз у омжгійі 
Х «Зймфзлз номрз бджндкз взомблз-
урва», в гзпнмжзуії праррди вкажуєрщ-
пя ла «нмоухдлля ноавзй» бдж нмяп-
лдлля ла бджвігнмвігайщлд правйдлля 
вігнмвігайщлзт мпіб, а ракзкз кмела 
вваеарз і укзплмы гієы. У пр. 172 
КК Укоаїлз вкажівка ла «гоубд нм-
оухдлля жакмлмгавпрва ном ноауы», 
в пр. 173 «гоубд нмоухдлля угмгз ном 
ноауы» ра іл. Віглмплм смокз взлз, 
в пр. 264 КК Укоаїлз ноякм вкажалм 
ла лдгбайд жбдоігалля жбомї абм бм-
имвзт нознапів, абм як в пр. 277 КК – 
укзплд оуилувалля фз нмхкмгедлля 
хйятів пнмйуфдлщ і роалпнморлзт 
жапмбів. Міоа нмкаоалля жймфзлів, які 
вфзляырщпя ж лдмбдоделмпрі, 
нмк’якхдла ла вігкілу віг укзплзт, 
тмфа у пр. 66  КК Укоаїлз лд вкйы-
фдла у ндодйік як нмк’якхуыфа мб-
правзла.  

Пігправз мбмв’яжку взнйзваырщ іж 
пйуебмвзт абм нмпагмвзт сулкуіи, а 
пйуебмва бджгіяйщліпрщ кає номяв в 
гвмт мплмвлзт смокат: уд лдвзкм-
лалля гіи, ндодгбафдлзт мбмв’яжкмк 
ра лдлайделд взкмлалля, рмбрм,   
лдвзкмлалля в нмвліи кіоі. Дм ракзт 
віглмпярщпя жймфзлз кдгзфлзт ноа-
уівлзків у якзт нозпурля лдмбдоде-
ліпрщ, пакмвндвлдліпрщ,  лдгбайіпрщ фз 
нмкзйка.  

На жавдохдлля вкаедкм, цм нд-
одвзцдлля віипщкмвмы пйуебмвмы 
мпмбмы вйагз фз пйуебмвзт нмвлм-
ваедлщ, якцм мпмба лд укзплм взих-
йа жа кдеі ноавзй, – гії лдмбдоделм-
прі, пакмвндвлдліпрщ ра лдгбайіпрщ,  
нмомгедла дкмуіилзк пралмк йыгз-
лз. А дкмуії – уд бімдлдогдрзфлд ві-
гмбоаедлля омжукілля пуб’єкрмк жкі-
пру нмгії (мбпралмвкз нодгкдра, гіи 
ілхмгм пуб’єкра) і муілкз, – є гедод-
ймк кмрзвауії. 

Зймфзлла лдмбдоделіпрщ жа жкіп-
рмк лмок КК Укоаїлз, – є  гмпзрщ 
акруайщлзк нзралляк і нмродбує нм-
гайщхмгм лаукмвмгм гмпйігедлля ра  
жакмлмгавфмгм угмпкмлайдлля нм ла-
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ноякак гіяйщлмпрі і мпмбйзвм, у псдоі 
пуфаплмгм аврмкарзжмвалмгм взомб-
лзурва ра ілсмокауіилзт рдтлмймгіи. 
Ндмбтіглд нігвзцдлля оівля квайі-
сікауії взкмлавуів і кдоівлзків ра 

гмрозкалля вігнмвіглзт ноавзй ноз 
взкмлаллі сулкуімлайщлзт мбмв’яж-
ків. А лаха кдра – жабджндфзрз бдж-
ндку гіяйщлмпрі у впіт ланоякат лдм-
йібдоайщлмї озлкмвмї дкмлмкікз. 
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Yakovlevа S. Carelessness is a dangerous act 
The essence of the negligent form of guilt and damage is investigated. The 

negligence of the acts is dealt with in international documents and the value of the 
costs of the consequences, and the causes of human losses. In the historical aspect, the 
origin of inadvertent guilt and the current era of negligence in the development of the 
neo-liberal economy, in the field of production processes and management of motor 
vehicles are indicated. 

Features of the person's attitude to functional duties - without the evil will and 
criminal intent, negligence, which according to the rules of the Criminal Code is 
divided into self-confidence and criminal negligence. The explanation to the plenum of 
the Supreme Court of Ukraine regarding the nature of the careless crime and the 
grounds for liability for the damage caused is given. The questions of the double 
(complex) form of guilty and signs of convergence intentional and negligent, the 
importance of proving the causal connection of the acts and the peculiarities of the 
consequences according to the norms in the chapters O. Ch. Criminal Code of Ukraine. 

Key words: carelessness, self-confidence, negligence, double form of guilt, 
dangerous consequences. 

 

 

 

 

 

 


