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нелегальне постачання органів з країн третього світу контролюється 

організованою злочинністю,діючою в країнах Західної Європи.   Останнім 

часом значного суспільного резонансу набули виявлені факти незаконного 

вивезення за межі України анатомічних матеріалів людини. Але ця досить 

нова для України реальність залишається поки що малодослідженою 

вітчизняними фахівцями. Очевидно, тому суспільній небезпеці подібних 

дій ще не дана належна правова,у тому числі кримінально-правова та 

кримінально-процесуальна оцінка.   

    Досить актуальною проблемою є клонування людини. Так деякі вчені 

намагаються вирішити проблему кількості донорів для трансплантації 

органів і тканин людини,смертельно хворим людям. До цього слід віднести 

і клонування стволових клітин. У світовій практиці немає однозначного 

підходу до вирішення цієї актуальної проблеми.  
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Актуальність обраної теми полягає у тому що згідно із ст.3 

Конституції України – людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. А тому визначення особливостей притягнення медичних 

працівників до відповідальності за статтею 140 КК є особливо важливим. 

Дії лікаря безпосередньо впливають на стан здоров’я людини -  найвищу 

суспільну цінність закріплену конституційно.  

Розкриттям даних питань займались такі науковці як Акопов В.І., 

Глушков В.А, Грандо А.А та ін. У працях наведених науковців 

характеристика даних питань дається не тільки з правової точки зору, а і з 

медичної, соціологічної, моральної. 

З об’єктивної сторони цей злочин характеризується діянням, 

наслідками та причинним зв’язком між ними. Діяння виражається у 

невиконанні чи неналежному виконанні медичним або фармацевтичним 

працівником своїх професійних обов’язків. 

Під неналежним виконанням слід розуміти вчинення 

дій(бездіяльності) внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення. 

Якщо медичний або фармацевтичний працівник не мав можливості 

виконати свої обов’язки належним чином, то кримінальна відповідальність 

не настає. Виникає питання, чи повинна наставати кримінальна 

відповідальність у випадках коли медичний працівник сумлінно і з усією 

відповідальністю відноситься до своїх обов’язків але внаслідок свого 

незнання наносить шкоду пацієнту, або медичний працівник наносить 

шкоду пацієнту внаслідок технічної недосконалості? 

Розробляючи цю проблему слід провести аналогію з таким 

визначенням як «лікарська помилка».  Це поняття юридично не закріплено 

і не має свого чіткого тлумачення. Окремі науковців вважають, що 

лікарська помилка – це помилка лікаря у професійній діяльності, внаслідок 
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добросовісної омани при відсутності недбалості, несумлінності, а в 

наслідок недосконалості сучасної науки, незнання або нездатність 

використання знань на практиці. Як бачимо у цьому визначенні також йде 

мова про незнання медичного працівника. 

Незнання не повинно звільняти лікаря від кримінальної 

відповідальності, оскільки наслідки у роботі медичного працівника 

безпосередньо можуть проявитися у шкоді здоров’ю людини та навіть 

смерті.  

Але неналежне виконання може проявлятися по різному і тому слід 

виділити два аспекти: незнання медичного працівника, тобто його 

некомпетентність і як наслідок неможливість займатися лікувальною 

діяльністю та неможливість діагностування  хвороби внаслідок технічної 

недосконалості чи таких особливостей організму особи які неможливо 

було передбачити. 

Тому, як висновок слід зазначити, що  до статті 140 Кримінального 

Кодексу України слід внести такі зміни як «Невиконання чи неналежне 

виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних 

обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення або 

некваліфікованого виконання обов’язків, якщо це спричинило тяжкі 

наслідки для хворого карається . . .» 
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Питання кримінальної відповідальності неповнолітніх привертає до 

себе увагу як науковців, так і практиків. Зважаючи на це, Кримінальний 

кодекс України обґрунтовано містить положення стосовно особливостей 

кримінальної відповідальності неповнолітніх, які становлять одну із 

найбільш кримінально вразливих верств населення. Тому поряд із 

розробленням заходів, спрямованих на попередження вчиненню 

неповнолітніми злочинів, однією із важливих задач науки і практики 

кримінального права є пошук ефективних засобів кримінально-правового 

впливу на тих неповнолітніх, які вже вчинили кримінально-каране діяння. 

Кримінальний кодекс України містить окремий розділ, який регулює 

відносини, що виникають стосовно кримінальної відповідальності 

неповнолітніх. Зважаючи на вік, соціальний і правовий статус 

неповнолітнього злочинця законодавство про кримінальну 

відповідальність України містить вичерпний перелік заходів 

кримінального характеру, які до них можуть застосовуватися. Зокрема, 

виділяють основні та додаткові покарання, які застосовуються до 

неповнолітніх. 


