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Неофіційна vs. незаконна? 



Почему на этой лекции лучше не спать? 

1. Медицина и педагогика – последние 

«социалистические» сферы нашей реальности 

2. «Здоров’я громадян є незаперечним 

політичним пріоритетом» (Стаття Міністра охорони здоров'я України 

Раїси Богатирьової в газеті "Голос України" №72 (5572) від 13.04.2013) 

3. На войне как на войне 

4. Дефицит бюджета Украины в 2012 г. –             

53 390 000 000 грн. (http://www.objectiv.tv/090213/80626.html) 



Врач – субъект права 

ответственность 

гражданская дисциплинарная уголовная 



О чем умолчим? 

Статьи Уголовного кодекса, касающиеся 
медицинской деятельности:  

 

Стаття 119. Вбивство через необережність 

Стаття 128. Необережне тяжке або середньої 
тяжкості тілесне ушкодження 

Стаття 135. Залишення в небезпеці  

Стаття 139. Ненадання допомоги хворому 
медичним працівником 

Стаття 140. Неналежне виконання професійних 
обов`язків  



Чего уж точно не будет: 

Как брать 
взятки 



О чем поговорим? 

Статьи Уголовного кодекса, касающиеся 
преступлений в сфере служебной деятельности:  

 

Стаття 368. Одержання хабара  

Стаття 369. Давання хабара  

Стаття 370. Провокація хабара  

 



Подарок: взятка или благодарность? 

Юридически четкого 
определения взятки НЕТ! 

Взятка – деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или выгоды имущественного характера, 
получаемые должностным лицом лично или через 
посредника за действия (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если 
такие действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо оно в силу 
должностного положения может способствовать 
таким действиям (бездействию). 



Предмет взятки 

Предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами 

и иным имуществом могут быть услуги имущественного 

характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие 

оплате (ремонт машины, лечение в частной клинике). 

 

Имущественные выгоды, деньги могут быть 

предоставлены не только самому должностному лицу, но 

и его родным и близким. В этом случае обязательным 

условием наступления уголовной ответственности 

является наличие осведомленности и согласия на такие 

действия должностного лица.  

В ходе расследования должны быть добыты 

доказательства осведомленности и согласия! 



Подарок: взятка или благодарность? 

Подарок юридически 
определен!  

Предмет договора дарения (ст. 717-718 
Гражданского кодекса) – материальные предметы 
(движимое, в том числе деньги и ценные бумаги, и 
недвижимое имущество). 

Форма договора:  

личные, бытовые вещи – устно; 

недвижимые вещи – письменно + нотариально; 

валюта > 50 НМДГ = 850 грн. – письменно + 
нотариально. 



Подарок: взятка или благодарность? 

Одариваемым может быть:  

• физическое лицо,  

• юридическое лицо. 

Принятие подарка: 

если есть согласие одариваемого – с момента 
получения; 

если подарок передается без его предварительного 
согласия – подарок считается принятым, если 
одариваемый немедленно не заявит об отказе в 
его принятии. 



Уголовный кодекс Украины  

Единственное основание  

для уголовной ответственности –  

наличие состава преступления, 

предусмотренного Уголовным 

кодексом.  



Состав преступления 

Преступление – совокупность установленных 

законом объективных и субъективных признаков, 

характеризующих общественно опасное деяние как 

преступление. 

 

Состав преступления включает: 

объект 

объективная сторона 

субъект  

субъективная сторона 

 



• Обоюдное согласие участников действия 

• Наличие взаимных обязательств 

• Получение  определенных выгод и 
преимуществ обеими сторонами 

• Принимаемое решение нарушает закон   

• Сознательное подчинение общих интересов 
личной выгоде 

• Обе стороны стремятся скрыть свои 
действия 

Основные признаки взятки 



До 1715 г. коррупция – законный источник заработка 

для чиновников: «кормления» – средства от лиц, 

заинтересованных в его деятельности.  

 

С 1715 г. получение взятки в любой форме стало 

считаться преступлением, так как чиновникам стали 

платить фиксированную зарплату.  

 

В Советской России взяточничество считалось 

контрреволюционной деятельностью, и уголовный 

кодекс 1922 года предусматривал за это преступление 

расстрел. 

Коррупция: исторические корни 



Причины коррупции: 

•Низкий уровень жизни населения 

•Низкая заработная плата государственных служащих 

•Незнание законов 

•Желание легкой наживы 

•Коррупция как привычка 

•Слабая развитость государственных институтов 

•Неразвитость институтов гражданского общества 

 
Государство, устанавливая низкую зарплату врачам, само 

толкает медработника на преступление и ставит его в зависимое 

положение 

 

В.Сердюк 

 



 1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара… -  

карається штрафом 750-1500 НМДГ або позбавленням волі на строк від 2 

до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до 3 років. 

 

2. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка 

займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою 

осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, -  

карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 

до 3 років та з конфіскацією майна.  

 

3. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою 

особою, яка займає особливо відповідальне становище, -  

карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 

до 3 років та з конфіскацією майна.  

Стаття 368. Одержання хабара 



 Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, 

зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 

25 Закону України "Про державну службу" віднесені до третьої, 

четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, 

керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, 

органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та 

одиниць.  

 

* Особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням 

здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, 

а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних 

підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним 

повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом 

державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним 

органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним 

органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, 

судом або законом. 

Стаття 368. Одержання хабара 



 Вимагання хабара – вимагання службовою особою 

хабара з погрозою вчинення або невчинення з 

використанням влади чи службового становища дій, які 

можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам 

того, хто дає хабара, або умисне створення службовою 

особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з 

метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх 

прав і законних інтересів.  

 

Стаття 368. Одержання хабара 



 1. Давання хабара -  

карається штрафом 200-500 НМДГ або обмеженням волі 

на строк від 2 до 5 років.  

 

3. Особа, яка дала хабар, звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо стосовно неї мало місце 

вимагання хабара або якщо після давання хабара вона 

добровільно заявила про те, що сталося, до порушення 

кримінальної справи щодо неї органу, наділеному 

законом правом на порушення кримінальної справи. 

Стаття 369. Давання хабара  



     1. Провокація хабара, тобто свідоме створення 

службовою особою обставин і умов, що зумовлюють 

пропонування або одержання хабара, щоб потім 

викрити того, хто дав або взяв хабара, -  

карається обмеженням волі на строк до 5 років або 

позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.  

 

2. Те саме діяння, вчинене службовою особою 

правоохоронних органів, -  

карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. 

Стаття 370. Провокація хабара 



Определение СК по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 6 ноября 2001 г. 

"Врач, не обладающий ни организационно-

распорядительными, ни административно-

хозяйственными функциями, не является 

должностным лицом и не может 

рассматриваться как субъект преступления, 

предусмотренного ст.290 УК РФ" 

(извлечение) 

Является ли врач должностным лицом? 



Однозначного ответа нет! Внимательно 

пишем должностные инструкции! 

Решение примет судья, исходя из 

обстоятельств дела. 

Является ли врач должностным лицом? 

Заведующий отделением 

Сестра-хозяйка 

Старшая медсестра 

Несомненно, должностные лица: 



Чем отличается 

благодарность от чаевых? 

 

Чем отличается взятка от 

коррупции? 



= 

Взятка – это 

очень плохо! 



Не забудьте  

заплатить 

налоги 



Примите       

благодарность  

за Ваше        

внимание!  

Ю.И.Налапко 

25 апреля 2013 г. 

Киев, Украина 


