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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Розглядаються актуальні проблеми кримінальної відповідальності за медичні правопорушення. Проведено дослі-
дження внутрішніх зв'язків кримінально-правових норм, які охороняють життя та здоров'я людини в медичній сфері. 
З цією метою виділено чотири групи суміжних або однорідних злочинних діянь, залежно від тотожності або схожості 
об'єктів кримінально-правової охорони. Порівняльно-правовий аналіз ознак медичних правопорушень дав змогу вио-
кремити їх спільні та відмінні ознаки та провести їх розмежування. Зроблено висновок, що співвідношення криміналь-
но-правових норм, що охороняють життя та здоров'я людини в сфері медичної діяльності, не є однаковим. В одних 
випадках йдеться про конкуренцію загальної та спеціальної норм, де може бути як повна конкуренція, так і часткова 
конкуренція. В інших випадках норми є суміжними між собою, маючи при цьому деякі спільні ознаки. На цій підставі 
запропоновано шляхи удосконалення механізму кримінально-правової протидії медичним правопорушенням. 

Ключові слова: медичні правопорушення: незаконна лікувальна діяльність; досліди над людиною; 
незаконна трансплантація; насильницьке донорство 

*** 
Topical issues of criminal liability for medical offenses are considered. Analysis of the internal relations of the criminal legal 
norms, which are stipulated by Section II of the Special Part of the Criminal Code and which protects the life and health of 
the person in the sphere of medical activity, is carried out. For this purpose four groups of related or homogeneous criminal 
acts have been identified, depending on the identity or similarity of the objects of criminal protection. The first group of crimi-
nal offenses consists of acts that encroach on public relations, ensuring the protection of life and health of the person in the 
provision of medical care and medical services. The second group consists of crimes that encroach on public relations, en-
suring the protection of life and human health in clinical and/or biomedical research. The third group includes offenses af-
fecting public relations, ensuring the protection of life and health of the donor and recipient, as well as the physical integrity 
of the individual in the transplantation of human anatomical materials and blood donation. The latter group includes crimes 
that violate public relations, which provide protection of confidential information about the patient's health, intimate and fami-
ly aspects of his life. Comparative legal analysis of the features of medical offenses made it possible to distinguish their 
common and distinctive features and to distinguish them. It is concluded that the ratio of criminal law standards that protect 
the life and health of a person in the field of medical activity is different. In some cases it is a competition of general and 
special rules, where there can be both full competition and partial competition. In other cases, the rules are contiguous, with 
some commonalities. On this basis, the ways of improving the criminal law regulation in the medical sphere are proposed. 

Key words: medical offenses; illegal medical activity; human experiments; illegal transplantation; violent do-
nation  
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Постановка проблеми 

Життя, здоров'я людини та її особиста недо-
торканність є найвищою соціальною цінністю і 
повинні охоронятися державою відповідними 
правовими механізмами, у тому числі, й кримі-
нально-правовими засобами. Зокрема, Кримі-
нальний кодекс України (КК) має своїм завдан-
ням правове забезпечення охорони життя та 
здоров'я людини в різних сферах її суспільного 
життя. Однією з найважливіших складових жит-
тєдіяльності суспільства є сфера медичної дія-
льності. 

Боротьба з кримінальними правопорушен-
нями1 в медичній сфері здійснюється за допо-
могою низки норм, які встановлюють відповіда-
льність за посягання на такі блага. До медичних 
злочинів та проступків2, на нашу думку, варто 
віднести: неналежне виконання професійних 
обов'язків, що спричинило зараження особи ві-
русом імунодефіциту людини чи іншої невиліко-
вної інфекційної хвороби; розголошення відо-
мостей про проведення медичного огляду на 
виявлення зараження вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної інфекційної хворо-
би; незаконна лікувальна діяльність; ненадання 
допомоги хворому медичним працівником; нена-
лежне виконання професійних обов'язків медич-
ним або фармацевтичним працівником; пору-
шення прав пацієнта; незаконне проведення 
дослідів над людиною; порушення встановлено-
го законом порядку трансплантації анатомічних 
матеріалів людини; насильницьке донорство; 
незаконне розголошення лікарської таємниці. 
Мова йде про правопорушення, передбачені 
розділом ІІ Особливої частини КК. Іноді до цієї 
групи відносять делікти, передбачені в інших 
розділах Особливої частини КК (наприклад, не-
законне поміщення в заклад з надання психіат-
ричної допомоги (ст.151), порушення права на 
безоплатну медичну допомогу (ст.184), неза-
конна видача рецепта на право придбання нар-
котичних засобів або психотропних речовин 
(ст.319) тощо), проте в цих випадках шкода за-
подіюється іншим об'єктам кримінально-
правової хорони, що не є предметом даного до-
слідження. 

                                                 
1 Із 01.01.2020 р. набирають чинності зміни до КК, 

згідно з якими усі діяння будуть називатися кримі-
нальними правопорушеннями, які, в свою чергу, 
поділятимуться на кримінальні проступки та злочини [1]. 

2 Далі в цій статті "кримінальні правопорушення в 
медичній сфері" будуть називатися також "медичними 
правопорушеннями" або "медичними злочинами та про-
ступками". 

Останнім часом значну увагу дослідженню 
медичних правопорушень приділено в дисерта-
ційних роботах С.Р. Дутчак "Забезпечення охо-
рони прав пацієнта в Україні: кримінально-
правовий аспект" (2018 р.) та І.М. Філь "Кримі-
нально-правова та кримінологічна протидія не-
належному виконанню професійних обов'язків 
медичним або фармацевтичним працівником" 
(2018 р.). У першому випадку проводиться аналіз 
інституту забезпечення охорони прав пацієнта в 
Україні [2, с.20], а у другому – аналіз криміналь-
ної відповідальності за неналежне виконання 
професійних обов'язків медичним або фармаце-
втичним працівником [3, с.16–19]. Щодо зарубі-
жних досліджень, то С. Ост (Ost Suzanne, 2013) 
ґрунтовно проаналізувала лікарські помилки в 
медичній практиці та надала їх кримінально-
правову оцінку [4]; Т.О. Адидо (Adido Terry O., 
2018) комплексно розглянув національні та між-
народні аспекти трансплантаційного туризму [5]. 

Згідно зі статистикою кількість медичних 
правопорушень є незначною, порівняно з усіма 
кримінальними правопорушеннями, що поясню-
ється не високими стандартами надання меди-
чної допомоги або медичних послуг, а підвище-
ною латентністю подібних правопорушень [6, 
с.5; 2, с.5–6; 7, с.5; 8, с.7; 9; 10, с.9]. У той же 
час, як зазначають П. Вільямс (Williams P., 1994) 
та Р. Годсон (Godson R., 1995) й В. Олсон 
(Olson W., 1995), привертає увагу тенденція до 
зростання кількості цих правопорушень та їх 
організованого, а інколи й транснаціонального 
характеру [11, 12]. 

Тому метою цієї статті є аналіз проблем кри-
мінальної відповідальності за медичні правопо-
рушення, вирішення яких має важливе як докт-
ринальне, так і правозастосовне значення. Її 
новизна полягає у запропонованих шляхах удо-
сконалення механізму кримінально-правової 
протидії медичним правопорушенням. Завдан-
нями роботи є з'ясування характеру внутрішніх 
взаємозв'язків між нормами КК України, які 
встановлюють відповідальність за злочини та 
кримінальні проступки в медичній сфері; виок-
ремлення спільних та відмінних ознак цих норм 
та проведення їх розмежування3.  

                                                 
3 Л.П. Брич розглядає поняття "розмежування складів 

злочину" як юридичну діяльність, яка здійснюється в ході 
створення кримінально-правових нормативних приписів, 
тлумачення кримінального закону, кримінально-правової 
кваліфікації і полягає у визначенні (встановленні, 
виявленні) місця конкретного складу злочину у системі 
складів злочинів зі спільними ознаками та системі всіх 
законодавчих моделей кримінально-правової поведінки, 
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Порівняльно-правовий аналіз норм, що пе-
редбачають відповідальність за медичні право-
порушення більш доцільно проводити, попере-
дньо об'єднавши їх в суміжні або однорідні 
групи, залежно від тотожності або схожості об'є-
ктів кримінально-правової охорони. Звісно, що 
такий поділ є достатньо умовним, адже усі вка-
зані норми мають суттєву схожість між собою, 
проте запропонований поділ полегшить їх дос-
лідження. 

Норми, що забезпечують охорону життя  
та здоров'я людини при наданні медичної  
допомоги та медичних послуг 

В цій групі об'єднані норми, що передбачені 
ст.ст.131, 138, 1394 КК та 140 КК. Зокрема, роз-
межування потребує ненадання допомоги хво-
рому медичним працівником (ст.139 КК)5 та не-
належне виконання професійних обов'язків 
медичним або фармацевтичним працівником 
(ст.140 КК)6. Більшість науковців вважають, що 
в цьому випадку йдеться про конкуренцію 
норм7, де ст.140 КК передбачає загальну нор-
му8, а ст.139 КК – спеціальну норму9. В цілому 
такий підхід є достатньо аргументованим і за-

                                                                               

 

як їхнього елемента, що здійснюється шляхом 
порівняння змісту ознак складів злочинів, і полягає у 
виявленні суті їхніх зв'язків один з одним, якими є типи 
співвідношення складів злочинів зі спеціальними озна-
ками [13, с.5]. 

4 Із 01.01.2020 р. діяння, передбачене ч.1 ст.139 КК, 
за ступенем тяжкості, буде кримінальним проступком [1].  

5 Далі в цій статті "ненадання допомоги хворому ме-
дичним працівником" буде називатись "ненадання до-
помоги хворому" або "ненадання допомоги". 

6 Далі в цій статті "неналежне виконання професій-
них обов'язків медичним або фармацевтичним праців-
ником" буде називатись "неналежне виконання обов'яз-
ків медичним працівником". 

7 Конкуренція кримінально-правових норм виникає 
там, де на регулювання одного кримінально-правового 
відношення одночасно претендує дві або більше норми, 
пріоритетною з яких завжди є одна [14, с.176–179; 15, 
с.176–177]. Варто зауважити, що такий підхід не є од-
ностайним. Наприклад, Н.Ф. Кузнєцова категорично 
заперечує можливість передбачення одного одинично-
го злочину двома або більше нормами [16, с.126]. 
Інколи науковці, аналізуючи понятійний апарат в сфері 
кримінального права, взагалі ототожнюють поняття 
конкуренції та колізії норм [17, с.10]. 

8 Загальна норма залишається в резерві для тих 
випадків, які спеціальними нормами не охоплюються 
[18, с.243–244]. 

9 Спеціальна норма – це норма, в якій законодавець, 
виокремлюючи її із загальної, спеціально наголошує на 
певних ознаках, з якими пов’язується відповідальність 
саме за цією кримінально-правовою нормою [19, с.112]. 

слуговує на увагу, але варто пам'ятати, що пи-
тання про конкуренцію норм слід вирішувати не 
абстрактно, а залежно від тих чи інших фактич-
них обставин справи, в конкретних випадках за-
стосування закону про кримінальну відповідаль-
ність [20, с.140]. Ненадання допомоги хворому та 
неналежне виконання обов'язків медичним пра-
цівником, на нашу думку, відмежовуються між 
собою характеристикою потерпілого та деякими 
об'єктивними та суб'єктивними ознаками.  

Потерпілим в обох нормах є хворий, проте в 
ст.139 КК йдеться про пацієнта, який перебуває 
в небезпечному для життя чи здоров'я стані та 
потребує невідкладної медичної допомоги. На 
таке тлумачення нас орієнтує вказівка в диспо-
зиції ч.1 ст.139 КК на "...завідомо відомо, що це 
може мати тяжкі наслідки для хворого". У ст.140 
КК йдеться про пацієнта, якому надається будь-
яка медична допомога (екстрена, первинна, 
вторинна-спеціалізована, третинна-високоспе-
ціалізована, паліативна допомога та медична 
реабілітація) або медичні послуги. 

З об'єктивної сторони кримінальний просту-
пок, передбачений ст.139 КК, полягає у нена-
данні допомоги хворому без поважних на це 
причин. Мова йде про бездіяльність, невтручан-
ня медичного працівника в розвиток загрозли-
вих для життя або здоров'я пацієнта явищ, ви-
кликаних обставинами, ліквідація, локалізація, 
чи мінімізація яких належить до його професій-
ної компетенції [10, с.9]. Об'єктивна сторона 
злочину, передбаченого ч.1 ст.140 КК, окрім ді-
яння (дія чи бездіяльність), яке полягає у неви-
конанні чи неналежному виконанні медичним 
або фармацевтичним працівником своїх профе-
сійних обов'язків внаслідок недбалого чи несу-
млінного ставлення до них, характеризується 
настанням суспільно небезпечних наслідків у 
виді спричинення тяжких наслідки для хворого. 
Стаття 139 КК також передбачає наслідки у виді 
смерті хворого або інших тяжких наслідків, але 
тільки в частині другій.  

Різною в цих кримінальних правопорушеннях 
є і суб'єктивна сторона. Зокрема, ненадання 
допомоги хворому може бути вчинене лише 
умисно, адже медичний працівник усвідомлює 
(завідомо знає), що його бездіяльність може 
спричинити тяжкі наслідки для пацієнта. В той 
же час, неналежне виконання обов'язків медич-
ним працівником може бути умисним або нео-
бережним, а психічне ставлення до наслідків 
лише необережним. 

Аналіз норм, передбачених ст.ст.140 та 139 
КК, дає підстави підтримати висновок, що 
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йдеться про конкуренцію загальної та спеціаль-
ної норми10. В зв'язку з цим виникає закономір-
не питання про доцільність такої диференціації 
кримінальної відповідальності? Як зазначав 
В.М. Кудрявцев, існування загальної та спеціа-
льної норми має практичний сенс тоді, коли 
спеціальна норма вирішує питання кримінальної 
відповідальності якось інакше, аніж загальна 
норма [22, с.218]. В цьому випадку дана умова 
дотримана, бо, по-перше, відповідальність на-
стає уже за сам факт ненадання допомоги хво-
рому не залежно від настання тяжких наслідків, 
а, по-друге, відрізняється і суворість покарання, 
що застосовується за це діяння на відміну пока-
рання, передбаченого в загальній нормі. Отже 
пропозиція науковців про повну декриміналіза-
цію діянь, передбачених ст.139 КК, через наяв-
ність загальної норми (ст.140 КК) вбачається 
передчасною та недоцільною. Тому, більш вда-
лим, на нашу думку, є пропозиція об'єднати 
ст.ст.139 та 140 КК в одну статтю. В частині пе-
ршій цієї статті можна передбачити відповіда-
льність за кримінальний проступок, а саме за 
невиконання або неналежне виконання медич-
ним працівником своїх професійних обов'язків, а 
в частині другій, встановити відповідальність за 
злочин – те саме діяння, що спричинило тяжкі 
наслідки для хворого. Ці зміни значно би полег-
шили правозастосування вказаних норм КК. 

Диспозиція ч.1 ст.140 КК за своїм текстуаль-
ним змістом є найбільш схожою до норми, пе-
редбаченої ч.1 ст.131 КК. Їх аналіз вказує, що 
відмінність між ними полягає в наступному: по-
перше, об'єктивну сторону злочину, передбаче-
ного ч.1 ст.131 КК, характеризує дія – неналеж-
не виконання медичним, фармацевтичним або 
іншим працівником своїх професійних обов'язків 
внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення 
до них. Як уже зазначалось, об'єктивна сторона, 
злочину передбаченого ч.1 ст.140 КК, характе-
ризується як дією, так і бездіяльністю; по-друге, 
суспільно небезпечними наслідками в ч.1 ст.131 
КК є зараження особи вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної інфекційної хво-

                                                 
10 У п.12 постанови ПВСУ "Про практику застосуван-

ня судами кримінального законодавства про повтор-
ність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслід-
ки" від 04.06.2010 р. № 7 вказано, "якщо за певне діяння 
передбачено відповідальність загальною і спеціальною 
(за об’єктом посягання, суб’єктом злочину тощо) норма-
ми Особливої частини КК, таке діяння кваліфікується, як 
правило, за спеціальною нормою Особливої частини КК 
і додаткової кваліфікації за загальною нормою не пот-
ребує" [21]. 

роби, що є небезпечною для життя людини, а в 
ч.1 ст.140 КК – тяжкі наслідки для хворого; по-
третє, суб'єктом злочину, передбаченого ст.140 
КК, є медичні або фармацевтичні працівники, а 
в ст.131 КК додатковим суб'єктом виступають 
інші працівники, до кола професійних обов'язків 
яких входить виконання конкретних дій щодо 
запобігання зараженню ВІЛ або іншими невилі-
ковними інфекційними хворобами, (працівники 
станцій переливання крові, слідчих ізоляторів, 
установ виконання покарань тощо). 

Таким чином, злочин, передбачений ст.131 
КК, вчинений медичним або фармацевтичним 
працівником, є різновидом неналежного вико-
нання професійних обов'язків медичним або 
фармацевтичним працівником (ст.140 КК). Тоб-
то, йдеться про співвідношення спеціальної та 
загальної норми, однак така конкуренція відсутня 
у випадках, коли діяння, передбачене ст.131 КК, 
вчиняє інший працівник. Вказану конкуренцію 
можна назвати частковою, або неповною, яку 
необхідно застосовувати особливо уважно та 
обережно, бо в одній конкретній ситуації повинна 
застосовуватись спеціальна норма, а в іншій – 
норма більш загального характеру [22, с.225]. 

Щодо злочину, передбаченого ст.138 КК, то 
його слід розмежовувати з кримінальними 
правопорушеннями, передбаченими ст.ст.140 
та 139 КК.  

Головною відмінністю є те, що незаконна лі-
кувальна діяльність вчиняється суб'єктом, який 
не має належної медичної освіти. Мова йде про 
осіб, які взагалі не мають медичної освіти або 
які мають медичну освіту, але здійснюють ме-
дичну діяльність, що не відповідає одержаній 
спеціальності або рівню підготовки [6, с.217]. В 
противагу цьому кримінальні правопорушення, 
передбачені ст.ст.139, 140 КК, навпаки вчиня-
ються лише суб'єктами, які мають належну ме-
дичну або фармацевтичну освіту. 

Окрім цього дії, передбачені ст.138 КК, поля-
гають у занятті лікувальною діяльністю без спе-
ціального дозволу. Тобто, особа не отримує у 
встановленому порядку відповідну ліцензію на 
медичну практику, яка необхідна для лікарів та 
інших медичних працівників, або спеціальний 
дозвіл на заняття народною медициною, який 
необхідний для цілителів. На відміну від цього 
ненадання допомоги хворому, як уже зазнача-
лось, полягає у невтручанні медичного працівни-
ка в розвиток загрозливих для життя або здоро-
в'я іншої людини явищ, викликаних обставинами, 
ліквідація, локалізація, чи мінімізація яких нале-
жить до його професійної компетенції. 
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Норми, що забезпечують охорону життя  
та здоров'я людини при проведенні  
клінічних та/або біомедичних дослідів 

До них ми відносимо порушення прав пацієн-
та (ст.141 КК) та незаконні досліди над люди-
ною (ст.142 КК). На перший погляд назви цих 
статей не вказують на значну схожість їх між 
собою, але подальший аналіз змісту вказаних 
норм свідчить про протилежне.  

Так, у ч.1 ст.142 КК11 передбачено відповіда-
льність за незаконне проведення медико-біо-
логічних, психологічних та інших дослідів над 
людиною. Дослід – це відтворення будь-якого 
явища експериментальним шляхом, створення 
чого-небудь нового у певних умовах з метою 
дослідження, випробування [23, с.458]. У міжна-
родному праві досліди над людиною за їх ці-
льовим призначенням поділяються на: клінічні 
(терапевтичні), тобто пов'язані із застосуванням 
нових методів і засобів лікування хворих, та не-
клінічні (науково-дослідні), що мають суто нау-
кову мету. В ст.142 КК йдеться про кримінальну 
відповідальність за будь-які незаконні досліди 
над людиною. 

На відміну від цієї норми у ст.141 КК криміна-
лізовано лише проведення клінічних випробу-
вань лікарських засобів, без письмової згоди 
пацієнта або його законного представника, або 
стосовно неповнолітнього чи недієздатного, що 
безумовно теж є одним із різновидів дослідів 
над людиною. 

Для встановлення порядку проведення будь-
яких дослідів над людиною необхідно звертати-
ся до регуляторного законодавства. 

Порушення прав пацієнта та незаконні дос-
ліди над людиною відрізняються також і суспі-
льно небезпечними наслідками цих злочинів. 
Зокрема, в ст.141 КК йдеться про смерть паціє-
нта або інші тяжкі наслідки, а в ст.142 КК – про 
створення небезпеки для життя чи здоров'я лю-
дини (ч.1) або тривалий розлад здоров'я потер-
пілого (ч.2).  

Суб'єктивна сторона цих злочинів є тотож-
ною – психічне ставлення до діяння може бути 
як умисним так і необережним, а до наслідків 
лише необережним. Суб'єктом порушення прав 
пацієнта може бути особа, яка у встановленому 
законодавством порядку наділена правом про-
водити клінічні випробування лікарських засобів 
(лікар-дослідник або керівник клінічних випро-

                                                 
11 Із 01.01.2020 р. кримінальне правопорушення, пе-

редбачене ч.1 ст.142 КК, за ступенем суспільної небез-
пеки, віднесене до злочинів [1]. 

бувань), а суб'єктом незаконних дослідів над 
людиною може бути медичний працівник, який 
здійснює досліди над людиною, або психолог, 
якому надано право проводити психологічні до-
сліди над людиною з науковою метою [8, с.199]. 

Повноцінний порівняльно-правовий аналіз 
незаконних дослідів над людиною не можли-
вий без порівняння цього злочину з порушен-
ням встановленого законом порядку транспла-
нтації анатомічних матеріалів людини (ст.143 
КК). Необхідно визнати, що в трансплантології 
є напрямки, які знаходяться в стадії наукових 
досліджень (дослідження впливу нових імуно-
депресантів на організм реципієнта, нові методи 
консервації органів, удосконалення методів тка-
нинного типування тощо), які віднесені законо-
давством до медичного експерименту через 
недостатній рівень науково-практичного розвит-
ку цього напрямку. Цьому питанню нами уже 
приділялась увага в інших публікаціях [7, с.126–
129]; тут лише зазначимо, що визначальним, на 
нашу думку, є розуміння трансплантації саме як 
методу лікування. Якщо суб'єкт порушує поря-
док трансплантації анатомічних матеріалів як 
методу лікування, відповідальність повинна на-
ставати за ст.143 КК, якщо ж порушується по-
рядок проведення медичного експерименту в 
трансплантології, відповідальність повинна на-
ставати за ст.142 КК. 

Проведений порівняльно-правовий аналіз 
ст.141 та 142 КК дає можливість зробити висно-
вок, що незаконне проведення дослідів над лю-
диною (ст.142 КК) відрізняються від порушення 
прав пацієнта (ст.141 КК) деякими об'єктивними 
та суб'єктивними ознаками, в той же час ці нор-
ми співвідносяться між собою як загальна та 
спеціальна. Також можливо запропонувати де-
які пропозиції щодо удосконалення ст.141 КК. 
По-перше, потребує зміни назва ст.141 КК. Це 
обумовлено тим, що назва "Порушення прав 
пацієнта" та зміст норми не відповідають одна 
одній. В нормі йдеться лише про відповідаль-
ність за порушення одного з багатьох прав паці-
єнта – інформовану згоду. В той же час права 
пацієнта, за своїм змістом, є поняттям значно 
ширшим [2, с.78–90; 24]. Тому з метою уніфіка-
ції кримінального законодавства та враховуючи 
назву і зміст загальної норми (ст.142 КК), можли-
во запропонувати нову назву ст.141 КК "Неза-
конне проведення клінічних дослідів лікарських 
засобів". По-друге, потребує обговорення пропо-
зиція про декриміналізацію ст.141 КК з внесен-
ням відповідних змін до ч.2 ст.142 КК, а саме, 
замість слів "якщо вони спричинили тривалий 
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розлад здоров'я потерпілого" вказати "якщо во-
ни спричинили тяжкі наслідки". В такому випад-
ку проведення клінічних випробувань лікарських 
засобів без письмової згоди пацієнта або його 
законного представника, або стосовно неповно-
літнього чи недієздатного, буде підпадати під 
дію ч.1 або ч.2 ст.142 КК залежно від суспільно-
небезпечних наслідків такого діяння. 

Норми, що забезпечують охорону життя  
та здоров'я, а також тілесну недоторканність 
особи при трансплантації анатомічних  
матеріалів людині і донорстві крові 

До цієї групи входять норми, передбачені 
ст.ст.143 та 14412 КК. Варто зауважити, що до-
норство завжди є першим етапом транспланта-
ції анатомічних матеріалів людини13, тому наси-
льницьке донорство, в першу чергу, необхідно 
розмежовувати з порушенням встановленого 
законом порядку трансплантації анатомічних 
матеріалів людини (ч.1 ст.143 КК) та вилучен-
ням у людини шляхом примушування або об-
ману її анатомічних матеріалів з метою їх тран-
сплантації (ч.2 ст.143 КК).  

На перший погляд складається враження, 
що йдеться про конкуренцію загальної норми 
(ч.1 ст.143) та двох спеціальних норм (ч.2 ст.143 
та ч.1 ст.143), адже будь-яке незаконне вилу-
чення в людини її анатомічних матеріалів (в то-
му числі і крові як специфічної тканини) завжди 
є одним із видів порушенням порядку транспла-
нтації. В свою чергу, ч.2 ст.143 КК наче виступає 
загальною нормою відносно насильницького 
донорства, бо будь-яке насильницьке донорст-
во крові є різновидом незаконного вилучення в 
людини її анатомічних матеріалів. Теоретично 
таке поєднання можливе, коли спеціальна нор-
ма в свою чергу виступає загальною для іншої 
норми або декількох норм [16, с.126; 22, с.220–
225; 25, с.73]. Проте, подальший аналіз цих 
норм одні тези підтверджує, а інші заперечує. 
Зокрема, усі наведені норми є бланкетними, 
отже для з'ясування їх змісту слід керуватись 
регуляторним законодавством. Порядок транс-
плантації анатомічних матеріалів та донорства 
крові значно відрізняється один від одного як 

                                                 
12 Із 01.01.2020 р. діяння, передбачене ч.1 ст.144 КК, 

за ступенем тяжкості, буде кримінальним проступком [1]. 
13 Терміни "трансплантація" та "донорство" потрібно 

розглядати взаємопов’язано як дві стадії єдиного 
лікувального процесу, бо трансплантація без донорства, 
тобто без переливання крові або без попереднього ви-
лучення будь-яких інших анатомічних матеріалів, не-
можлива. 

змістом такої діяльності, так і нормативно-пра-
вовим забезпеченням14. Крім того, в ст.3 закону 
про трансплантацію вказано, що його дія не по-
ширюється на донорство крові та її компонентів 
і діяльність, пов'язану з їх використанням [26]. 
Таким чином, насильницьке донорство не пере-
буває в логічному підпорядкуванні до порушен-
ня встановленого законом порядку трансплан-
тації анатомічних матеріалів людини, отже не 
може бути спеціальною нормою до ч.1 ст.143 
КК. На відміну від цього частини 1 та 2 ст.143 КК 
України співвідносяться між собою як загальна 
та спеціальна норми [7, с.198–201, 219–221], де 
одна з них (загальна) охоплює визначене коло 
діянь, а інша (спеціальна) – частину цього кола, 
тобто окремі різновиди діянь [28, с.44], перед-
бачених загальною нормою [19, с.109]. Суттєву 
схожість об'єктивних та суб'єктивних ознак ілюс-
трують кримінальні правопорушення, передба-
чені ч.2 ст.14315 КК та ч.1 ст.144 КК. У цих делік-
тах співпадає характеристика потерпілого, яким 
є тільки живий донор, у якого узято анатомічні 
матеріали для майбутньої трансплантації або 
кров для подальшого використання її для ліку-
вання чи отримання компонентів крові чи виго-
товлення відповідних лікарських препаратів або 
використання у наукових дослідженнях. 

Незаконна трансплантація та насильницьке 
донорство належать до так званих предметних 
кримінальних правопорушень. І саме предмет є 
визначальним для їх відмежування. Предметом 
незаконної трансплантації є анатомічні матеріа-
ли людини (органи чи їх частини, тканини, ана-
томічні утворення, клітини та фетальні матеріа-
ли). Предметом насильницького донорства є 
кров людини. Варто погодитись із науковцям, 
що вилучення органів та більшості тканин неві-
дворотно завдає шкоду життю або здоров'ю до-
нора, а при вилученні крові така шкода, як пра-
вило, не заподіюється [9, с.7]. 

Обов'язковими ознаками об'єктивних сторін 
незаконної трансплантації та насильницького 
донорства є діяння та способи їх вчинення. Під 
вилученням анатомічних матеріалів людини 

                                                 
14 Щодо трансплантації анатомічних матеріалів, це 

перш за все Закон України "Про застосування транс-
плантації анатомічних матеріалів людині" [26], а щодо 
донорства крові – Закон України "Про донорство крові та 
її компонентів" [27]. 

15 Далі в цій статті "вилученням у людини шляхом 
примушування або обману її анатомічних матеріалів з 
метою їх трансплантації" , тобто злочин, передбачений 
ч.2 ст.143 КК, скорочено буде називатись "незаконною 
трансплантацією". 
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слід розуміти процес хірургічного або іншого 
оперативного втручання в організм людини і 
позбавлення її анатомічного матеріалу. Неза-
конне вилучення органів або тканин людини, 
передбачене ч.2 ст.143 КК, може бути вчинене 
лише активними діями. У той же час, як слушно 
вказує О.В. Сапронов, насильницьке донорство, 
передбачене ч.1 ст.144 КК, може бути вчинене 
як у формі дії, так і у формі бездіяльності. На-
приклад, вилучення крові, що розпочалося пра-
вомірно, може за певних умов перетворитися на 
протиправне при неприпиненні вилучення після 
забору допустимої кількості крові [9, с.8]. Неод-
наково законодавець вказав також способи 
вчинення незаконної трансплантації та насиль-
ницького донорства. Зокрема, в ч.2 ст.143 КК 
такими способи є примушування та обман, а в 
ч.1 ст.144 КК – насильство та обман.  

З суб'єктивної сторони незаконна трансплан-
тація та насильницьке донорство можуть бути 
вчинені лише з прямим умислом. Проте, неод-
наковою є мета цих злочинів. У диспозиції ч.2 
ст.143 КК зазначено, що вилучення анатомічних 
матеріалів людини вчиняється з метою їх тран-
сплантації, тобто анатомічні матеріали людини 
вилучаються для їх подальшої (майбутньої) пе-
ресадки реципієнту. Слід зазначити, що мета 
трансплантації передбачена в ч.2 ст.143 КК як 
кінцева, і для її досягнення необхідно спочатку 
вилучити, видалити анатомічний матеріал з тіла 
живого донора, тобто попередньо досягти про-
міжної мети. Водночас для кваліфікації цього 
злочину достатньо лише існування кінцевої ме-
ти, а не її реалізація. В той же час метою злочи-
ну, передбаченого ч.1 ст.144 КК, є використання 
особи потерпілого як донора, тобто кров вилу-
чається з організму людини для лікування інших 
людей, отримання компонентів крові чи вигото-
влення відповідних лікарських препаратів або 
використання у наукових дослідженнях. 

Суб'єктом незаконного вилучення органів або 
тканин людини є лікар. З урахуванням змісту 
диспозиції ч.2 ст.143 КК можна стверджувати, що 
незаконне вилучення анатомічних матеріалів 
людини можливе в співучасті із загальним суб'єк-
том, оскільки примушування донора або його 
обман може вчиняти будь-яка особа. На відміну 
від суб'єкта незаконної трансплантації, суб'єктом 
насильницького донорства може бути будь-яка 
особа, адже вилучення крові є нескладною мані-
пуляцією, для виконання якої достатньо оволоді-
ти мінімальними навичками, що можливо зроби-
ти без отримання медичної освіти та наявності 
практики роботи в медичному закладі. 

Проведений аналіз незаконної транспланта-
ції та насильницького донорства вказує, що теза 
про конкуренцію загальної (ч.2 ст.143 КК) та 
спеціальної (ч.1 ст.144 КК) норм не знайшла 
свого підкріплення, бо в цьому випадку йдеться 
про співвідношення суміжних складів правопо-
рушень, які відрізняються між собою різними 
предметами та деякими особливостями об'єк-
тивних та суб'єктивних ознак, а також відмінним 
за своєю сутністю нормативно-правовим регу-
люванням.  

Норми, що забезпечують охорону  
конфіденційної інформації про стан  
здоров'я пацієнта, інтимні  
та сімейні сторони його життя 

Останню групу утворюють незаконне розго-
лошення лікарської таємниці (ст.145) та розго-
лошення відомостей про проведення медичного 
огляду на виявлення зараження вірусом імуно-
дефіциту людини чи іншої невиліковної інфек-
ційної хвороби (ст.132 КК), які є доволі схожими 
між собою. Більшість науковців вважають ці но-
рми конкуренцією загальної та спеціальної норм 
[29, с.32–36]. 

Попередньо зазначимо, що законодавцем [1] 
посилено санкцію ст.145 КК, отже в ст.145 КК 
йдеться про злочин, а в ст.132 КК про криміна-
льний проступок. Проте мотиви такого рішення 
законодавця є не зрозумілими, адже до цих змін 
покарання за ст.132 КК було більш суворим (ма-
ксимум – обмеження волі на строк до трьох ро-
ків), аніж покарання за ст.145 КК (максимум – 
виправні роботи на строк до двох років).  

Предметом злочину, передбаченого ст.145 
КК, є лікарська таємниця. У ст.40 Основ законо-
давства України про охорону здоров'я визначе-
но, що лікарською таємницею є інформація про 
стан здоров'я пацієнта; хворобу та діагноз; 
огляд та його результати; методи лікування то-
що. Окрім цього, питання охорони лікарської 
таємниці регулюють і деякі спеціальні закони, 
зокрема Закон України "Про психіатричну допо-
могу" від 22.06.2000 р. № 1489–ІІІ, Закон Украї-
ни "Про захист населення від інфекційних хво-
роб" від 06.04.2000 р. та ін. Варто зауважити що 
ЄСПЛ (рішення у справі "Пантелеєнко проти 
України" [30]) вважає відомості про стан здоро-
в'я конфіденційною інформацією, що належить 
до приватного життя особи16, розголошення якої 

                                                 
16 У рішенні Конституційного суду по справі К.Г. Усти-

менка зазначено, що ст.23 Закону України "Про інфор-
мацію" треба розуміти так, що забороняється не лише 
збирання, а й зберігання, використання та поширення 
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є прямим порушенням ст.8 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод. В свою 
чергу, предметом кримінального проступку, пе-
редбаченого ст.132 КК, є відомості про прове-
дення медичного огляду особи на виявлення 
зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) 
або захворювання на синдром набутого імуно-
дефіциту (СНІД) чи іншої невиліковної інфекцій-
ної хвороби, що є небезпечною для життя лю-
дини, та його результатів. Ця інформація є 
частиною лікарської таємниці. 

З об'єктивної сторони злочин, передбачений 
ст.145 КК, полягає у розголошенні лікарської 
таємниці, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеть-
ся про незаконне повідомлення будь-яким спо-
собом лікарської таємниці хоча б одній сторон-
ній особі. Тяжкими наслідками, в даному 
випадку, є: самогубство, психічна хвороба, пе-
реривання вагітності тощо. На відміну від ст.145 
КК, проступок, передбачений ст.132 КК, з об'єк-
тивної сторони характеризується лише діянням – 
розголошенням відомостей, що є предметом 
цього правопорушення. 

Незаконне розголошення лікарської таємниці 
може бути лише умисним, а ставлення до нас-
лідків лише необережним. На умисел щодо ді-
яння нам вказує диспозиція ст.145 КК. На відмі-
ну від ст.145 КК, розголошення відомості про 
проведення медичного огляду особи на вияв-
лення зараження вірусом ВІЛ або захворювання 
на СНІД чи іншої невиліковної інфекційної хво-
роби, що є небезпечною для життя людини, та 
його результатів може бути як умисним, так і 
необережним. 

Суб'єктом кримінального проступку можуть 
бути: 1) медичні працівники; 2) службові особи 
лікувального закладу; 3) допоміжні працівники, 
що самовільно отримали інформацію. Якщо ро-
зголошення вказаної інформації вчиняє особа, 
яка не передбачена в ст.132 КК, то таке діяння, 
за наявності усіх інших підстав, слід кваліфіку-
вати за ст.145 КК. Суб'єкт незаконного розголо-
шення лікарської таємниці сформульований 
більш загальним чином – особа, якій лікарська 
таємниця стала відома у зв'язку з виконанням 
професійних чи службових обов'язків. 

                                                                               

 

конфіденційної інформації про особу без її попередньої 
згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інте-
ресах національної безпеки, економічного добробуту, 
прав та свобод людини. До конфіденційної інформації, 
зокрема, належать свідчення про особу: освіта, сімей-
ний стан, релігійність, стан здоров'я та інші персональні 
дані [31]. 

Проведений аналіз вказує, що між нормами, 
передбаченими ст.145 КК та ст.132 КК, є тісний 
зв'язок і залежність, але вони відрізняються між 
собою певними об'єктивними та суб'єктивними 
ознаками. Таким чином, можна погодитися з 
тезою, що йдеться про конкуренцію загальної та 
спеціальної норми. Проте точніше говорити про 
часткову конкуренцію, яка виникає лише у разі 
умисного розголошення конфіденційної інфор-
мації про стан здоров'я особи.  

Більш важливим є питання доцільності одно-
часного існування в КК ст.145 та ст.132. На на-
шу думку, такий підхід є доволі сумнівним і зай-
вим перевантаженням КК. Варто було би 
декриміналізувати ст.132 КК та одночасно до-
повнити загальну норму відповідними змінами. 
Варіанти удосконалення ст.145 КК можуть бути 
наступні: 1) виключити вказівку в нормі на умис-
не розголошення лікарської таємниці, що дасть 
змогу охопити будь-яке протиправне поширення 
конфіденційної інформації про особу, що спри-
чинило тяжкі наслідки; або 2) передбачити в ч.1 
ст.145 КК відповідальність за сам факт розго-
лошення лікарської таємниці (формальний 
склад злочину), а в ч.2 ст.145 за те саме діяння, 
що спричинило тяжкі наслідки. 

Висновки 

1. На підставі дослідження внутрішніх зв'язків 
кримінально-правових норм, що охороняють 
життя та здоров'я людини в медичній сфері на-
ми встановлено, що їх співвідношення не є од-
наковим. В одних випадках йдеться про конку-
ренцію загальної та спеціальної норм, де може 
бути як повна конкуренція, так і часткова (непо-
вна) конкуренція. Прикладами першого співвід-
ношення є норми, передбачені ст.ст.140 та 139; 
ст.ст.142 та 141; ч.1 ст.143 та ч.2 ст.143. Прик-
ладами другого співвідношення є ст.ст.140 та 
131; ст.ст.145 та 132. В інших випадках норми є 
суміжними між собою, маючи при цьому деякі 
спільні ознаки, наприклад, ст.ст.138 та 139; 
ст.ст.138 та 140; ст.ст.142 та 143; ст.ст.143 та 
144 Кримінального кодексу України.  

2. Потребує зміни назва ст.141 "Порушення 
прав пацієнта" на нову назву КК "Незаконне 
проведення клінічних дослідів лікарських засо-
бів". У разі підтримки пропозиції про декриміна-
лізацію ст.141 КК, необхідно внести відповідні 
зміни до ч.2 ст.142 КК: замість слів "якщо вони 
спричинили тривалий розлад здоров'я потерпі-
лого" вказати "якщо вони спричинили тяжкі нас-
лідки". Доцільною також вбачається декриміна-
лізація ст.132 КК, з одночасним виключенням  
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з ч.1 ст.145 КК вказівки на умисне розголо-
шення лікарської таємниці, або як варіант 
встановити в ч.1 ст.145 КК відповідальність за 
сам факт розголошення лікарської таємниці, а 
в ч.2 ст.145 КК – за те саме діяння, що спричи-
нило тяжкі наслідки.  

3. Доречним є проведення порівняльно-пра-
вового аналізу з суміжними нормами, які перед-
бачені в інших розділах Особливої частини КК. 
Окреслені проблеми можуть бути предметом 
майбутніх наукових досліджень.  

Конфлікт інтересів  

Текст даної статті виконаний автором самос-
тійно. Автор заявляє про відсутність конфлікту 
інтересів або порушення права інтелектуальної 
власності будь-яких третіх осіб.  
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Стаття підготовлена відповідно до плану на-
уково-дослідних робіт кафедри кримінального 
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