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Комітет Верховної Ради України з
питань правоохоронної діяльності
ВИСНОВОК
на проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що
стосуються проведення профілактичних щеплень, поданий Кабінетом
Міністрів України (реєстр. № 6084)
Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної
допомоги та медичного страхування у межах компетенції розглянув проект
Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення
відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення
профілактичних щеплень (реєстр. № 6084), поданий Кабінетом Міністрів
України.
Як зазначається у пояснювальній записці до нього, необхідність
встановлення кримінальної відповідальності за підробку документів, що
стосуються проведення профілактичних щеплень, спричинена насамперед
необхідністю забезпечення епідемічної безпеки як складової частини
національної безпеки України в умовах протидії пандемії COVID-19.
Так, в Україні почастішали випадки виявлення підроблених документів,
що стосуються вакцинації проти COVID-19, що в свою чергу несе пряму загрозу
життю та здоров’ю громадян України, оскільки COVID-19 є особливо
небезпечною інфекційною хворобою, характеризується важкими та (або)
стійкими розладами здоров’я, високим рівнем смертності, швидким поширенням
серед населення. Відсутність адекватних заходів реагування для запобігання
поширенню COVID-19 погіршить епідемічну ситуацію в країні, не дасть змоги
подолати епідемію, спричинить суспільно-небезпечні наслідки, включаючи
втрату людських життів.
Для досягнення вказаної мети проектом Закону пропонується доповнити
Кримінальний кодекс України новою статтею 3213, яка передбачає встановлення
кримінальної відповідальності за такі суспільно небезпечні діяння:
використання особою завідомо підроблених документів, які
підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо
небезпечних інфекційних хвороб (санкція у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34
тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років);
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внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до
медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб (санкція у вигляді штрафу від 34
тисяч до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до двох років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк від одного до трьох років);
виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які
підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо
небезпечних інфекційних хвороб (санкція у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170
тисяч гривень або позбавлення волі на строк до трьох років).
Комітет підтримує вказані законодавчі ініціативи та вважає їх своєчасними
з огляду на зростаючу кількість повідомлень засобів масової інформації про
випадки виявлення підроблених офіційних документів про вакцинацію проти
COVID-19. Поширення та використання таких документів не тільки ставить під
загрозу здоров’я людей, підриває довіру у світі до нашої країни та до
національної системи охорони здоров’я.
Водночас народні депутати України – члени Комітету вважають за
доцільне доповнити законопроект такими положеннями:
1. Визначити у назві та тексті нової статті 3213 КК України, що кримінальна
відповідальність наступає не лише за підробку документів та відомостей щодо
проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних
хвороб, а також за такі самі дії щодо документів та відомостей про негативний
результат тестування на COVID-19 або одужання особи від такої хвороби
(постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі
питання формування та використання сертифіката, що підтверджує
вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання
особи від зазначеної хвороби» передбачено сертифікат, що підтверджує не
лише вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, а ще й негативний результат тестування або
одужання особи від зазначеної хвороби).
2. У частині першій нової статті 3213 КК України передбачити кримінальну
відповідальність не лише за використання, але й за придбання завідомо
підроблених документів.
3. У частині другій нової статті 3213 КК України після слів «до медичної
документації» доповнити словами «даних електронної системи охорони
здоров’я» та після слів «від такої хвороби» доповнити словами «зокрема, з метою
формування або виготовлення офіційних документів що будуть містити такі
неправдиві відомості».
4. У частині третій нової статті 3213 КК України передбачити кримінальну
відповідальність за пропозицію придбання (рекламу), у тому числі з
використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій,
зберігання з метою збуту підроблених документів, які підтверджують
проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних
хвороб, викрадення та привласнення документів або іншу передачу документів
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які підтверджують проведення профілактичних щеплень, негативний результат
тестування на COVID-19 або одужання особи від такої хвороби.
5. Доповнити нову статтю 3213 КК України новими частинами четвертою
та п’ятою, якими передбачити відповідальність за вчинення таких
правопорушень повторно або за попередньою змовою, а також нормами щодо
звільнення від кримінальної відповідальності у разі добровільної здачі
підроблених документів та сприяння у розкритті такого злочину (але виключно
за перше таке правопорушення).
Враховуючи викладене, за результатами розгляду Комітет ухвалив
рішення підтримати проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що
стосуються проведення профілактичних щеплень (реєстр. № 6084), поданий
Кабінетом Міністрів України, та запропонувати Комітету з питань
правоохоронної діяльності, визначеному головним з підготовки цього
законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
законопроекту у першому читанні прийняти його за основу з урахуванням
пропозицій, відображених у висновку Комітету.
Додаток: порівняльна таблиця з пропозиціями Комітету на 2 арк.
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