
 

   

Комітет Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності 

 

ВИСНОВОК  

на проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України, поданий Кабінетом 

Міністрів України (реєстр. № 7290 від 15.04.2022 р.) 

 

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 та Кримінального 

процесуального кодексу України (реєстр. № 7290 від 15.04.2022 р.), поданий 

Кабінетом Міністрів України (протокол № 101 від 29.04.2022 р.). 

Метою законопроекту є приведення положень Кримінального кодексу 

України (далі – ККУ) у відповідність до норм міжнародного кримінального і 

гуманітарного права для забезпечення кримінально-правового переслідування за 

міжнародні злочини (геноцид, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні 

злочини) в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації. 

Підтримуючи актуальні законодавчі ініціативи, спрямовані на 

встановлення дієвої системи юридичного та фактичного покарання за вчинення 

в Україні країною-агресором воєнних злочинів та злочинів проти миру і безпеки 

людства, Комітет вважає за доцільне звернути увагу на таке.  

Для досягнення задекларованої законопроектом мети, серед іншого, 

пропонується викласти статтю 434 («Погане поводження з 

військовополоненими») ККУ у новій редакції: 

«Стаття 434. Недбале виконання обов’язків стосовно хворих і поранених 

Недбале виконання обов’язків стосовно хворих і поранених особами, на 

яких покладено їх лікування і піклування про них, за відсутності ознак більш 

тяжкого злочину - 

карається позбавленням волі на строк до трьох років». 

Водночас, викладення статті 434 ККУ у запропонованій редакції може 

створити ризик надмірного притягнення медичних працівників до кримінальної 

відповідальності, навіть за незначні проступки, під час їх залучення відповідно 

до Женевських конвенцій до лікування та догляду за хворими або пораненими. 
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З огляду на це та з метою запобігання неналежному правозастуванню цієї 

статті, пропонується доповнити статтю відповідними уточненнями та викласти 

її у такій редакції: 

«Стаття 434. Недбале виконання обов’язків стосовно хворих і поранених 

Недбале виконання обов’язків стосовно хворих і поранених особами, на 

яких покладено їх лікування і піклування про них, якщо йому завідомо відомо, 

що це може мати тяжкі наслідки для пораненого або хворого, за відсутності 

ознак більш тяжкого злочину - 

карається позбавленням волі на строк до трьох років». 

Міністерство охорони здоров’я України підтримує необхідність 

врахування наданих Комітетом пропозицій. 

Враховуючи викладене, за результатами розгляду Комітет ухвалив 

рішення підтримати проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кримінального процесуального кодексу України (реєстр. № 7290), 

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, зазначених у висновку Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету               М.Б. Радуцький 


