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Семінарське заняття 11 

Тема дисципліни.  Кримінальні правопорушення проти життя та 

здоров’я особи 

Тема семінару: Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти 

життя та здоров’я особи 

План 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я 

особи.  

2. Відповідальність за: 

2.1. вбивства;  

2.2. заподіяння тілесних ушкоджень;  

2.3. побої; 

2.4. мордування і катування;  

2.5. домашнє насильство.  

3. Відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби та за інші злочини, пов’язані з ВІЛ чи 

іншими невиліковними інфекційними хворобами.  

4. Відповідальність: 

4.1. за зараження венеричною хворобою; 

4.2. незаконне проведення аборту; 

4.3. залишення в небезпеці; 

4.4. ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані; 

4.5. ненадання допомоги хворому медичним працівником. 

5. Незаконне проведення дослідів над людиною, розголошення лікарської 

таємниці (ст. 142 ККУ). 

Література 

Базова: 

1.  Конституція України прийнята 28 червня 1996 року; 

2.  Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 року; 

3. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник/ [В. М. Трубников, М. В. 

Даньшин, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред.В. М. Трубникова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2019 р. – 444с. 
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4. Кримінальне право України: Заг. частина: підруч. для юрид. спец. вищ. закладів освіти / М. І. 

Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. Професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. 

Я. Тація – К-Х: Юрін-ком Інтер – Право, 2019 р. – 416 с. 

Допоміжна: 
1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /. За заг. ред. Литвинова О. М. – К. 

: «Центр учбової літератури», 2019. – 528 с. 

2. http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf 

3. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/52439/1/sukhonos_kriminalne_pravo.pdf;jsessionid=9CAA40042FB651E4219F63

8ED0FF0400 

 

Ключові поняття: вбивство, основний та привілейованих склад умисного вбивства, 

тілесні ушкодження, види тілесних ушкоджень, побої і мордування, зараження вірусом 

імунодефіциту, залишення в небезпеці 

 

Рекомендовані реферати 

1. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

2. Деякі питання караності злочинів проти життя та здоров’я особи. 

3. Юридичний аналіз окремих складів злочинів. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Назвіть загальну характеристику кримінальних правопорушень проти життя та здо-

ров'я особи.  

2. Яка відповідальність наступає за вбивства? 

3. Яка відповідальність наступає за заподіяння тілесних ушкоджень? 

4. Яка відповідальність наступає за побої? 

5. Яка відповідальність наступає за мордування і катування? 

6. Яка відповідальність наступає за домашнє насильство? 

7. Назвіть відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби.  

8. Яка відповідальність наступає за зараження венеричною хворобою? 

9. Яка відповідальність наступає за незаконне проведення аборту? 

10. Яка відповідальність наступає за залишення в небезпеці? 

11. Яка відповідальність наступає за ненадання допомоги особі, яка перебуває у 

небезпечному для життя стані? 

12. Яка відповідальність наступає за ненадання допомоги хворому медичним 

працівником? 

13. Яка відповідальність наступає за незаконне проведення дослідів над людиною, 

розголошення лікарської таємниці? 

 

Дослідницька робота:  

 

1. Об’єктивна сторона злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених з мотивів 

расової, національної чи релігійної нетерпимості. 

2. Кримінально-правова характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи в 

кримінально-виконавчих установах закритого типу. 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/52439/1/sukhonos_kriminalne_pravo.pdf;jsessionid=9CAA40042FB651E4219F638ED0FF0400
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/52439/1/sukhonos_kriminalne_pravo.pdf;jsessionid=9CAA40042FB651E4219F638ED0FF0400
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/52439/1/sukhonos_kriminalne_pravo.pdf;jsessionid=9CAA40042FB651E4219F638ED0FF0400
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3. Кримінологічний аналіз злочинів проти життя та здоров’я особи. 

 

Методичні рекомендації 

Перше питання. Студенти повинні визначити, що кримінальна відповідальність 

за вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи передбачена розділом ІІ 

Особливої частини  КК України (статті 115–145), який має назву «Злочини проти 

життя та здоров’я особи». 

Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи – це суспільно 

небезпечні та протиправні діяння, що посягають на життя й здоров’я особи, руйнують 

і спотворюють ці найцінніші блага, а також наражають на небезпеку заподіяння їм 

шкоди. 

Розглядаючи об’єкт цих посягань, слід пам’ятати, що в розділі ІІ Особливої 

частини КК об’єднано посягання на два різних родових об’єкти – суспільні відносини 

щодо охорони життя та суспільні відносини щодо охорони здоров’я особи, вони також 

є безпосередніми об’єктами відповідних злочинів.  

Деяким кримінальним правопорушенням проти життя та здоров’я особи властиві 

додаткові  обов’язкові чи факультативні безпосередні об’єкти (наприклад, воля, 

честь і гідність особи, встановлений законодавством порядок надання громадянам 

медичної допомоги тощо).  

З об’єктивної сторони аналізовані кримінальні правопорушення  

характеризуються переважно трьома обов’язковими ознаками: 1) суспільно 

небезпечним діянням;  2) суспільно небезпечними наслідками; 3) причиновим зв’язком 

між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками.  

Також студентам слід визначити, що на кваліфікацію кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я особи можуть упливати такі ознаки їх 

об’єктивної сторони: а) час вчинення   (наприклад, час пологів або одразу ж після них 

при вчиненні умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини); б) спосіб 

вчинення   (наприклад, обман при вчиненні насильницького донорства); в) обстановка 

вчинення   (наприклад, необхідна оборона при умисному вбивстві, якщо перевищено її 

межі) тощо.  

Суб’єктами цих кримінальних правопорушень  можуть бути фізичні осудні 

особи, які досягли 14-річного (статті 115–117, 121 і 122 КК) або 16-річного (решта 

статей) віку.  

Спеціальними суб’єктами кримінальних правопорушень можуть бути: а) 

медичні, фармацевтичні, а також інші працівники, що за своїми професійними 

обов’язками мають певний стосунок до хворих або до ліків (ст. 131 КК); б) службова 

особа чи медичний працівник лікувального закладу, працівник допоміжного персоналу 

цього закладу (ст. 132 КК); в) особа, що не має належної освіти (ст. 138 КК), тощо. 
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Із суб’єктивної сторони ці  кримінальні правопорушення  характеризуються як 

умисною (наприклад, умисне вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, погроза 

вбивством), так і необережною (наприклад, убивство через необережність, необережне 

тяжке чи середньої тяжкості тілесне ушкодження) формами вини. 

При підготовці до другого питання слід визначити, що КК передбачає 

відповідальність за вбивства; заподіяння тілесних ушкоджень; побої; мордування і 

катування; домашнє насильство.  

Студенти повинні визначити і охарактеризувати, що відповідно до ст. 115 КК – 

вбивство -  це умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, яка передбачає 

відповідальність за: 1) умисне вбивство без кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 115); 2) 

умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками (ч. 2 ст. 115). Потрібно визначити 

суб’єктний склад, і яка відповідальність настає. 

 Згідно ст. 116 ККУ умисне вбивство може бути вчинене в стані сильного 

душевного хвилювання, зумовленому жорстоким поводженням, або таким, що 

принижує честь і гідність особи, а також за наявності системного характеру такого 

поводження з боку потерпілого. 

Студенти повинні простежити, що умисне вбивство матір’ю своєї 

новонародженої дитини відповідно до ст. 117 КК пом'якшує відповідальність не за 

всяке вбивство матір'ю своєї дитини, а лише за вбивство дитини під час пологів або 

відразу після пологів. Основною причиною визнання злочину, що розглядається, 

вбивством за пом'якшуючих обставин є особливий психічний і фізичний стан жінки в 

період пологів або відразу після них, який послаблює її спроможність керувати своїми 

діями. Потрібно визначити суб’єктний склад і яка відповідальність настає. 

 Згідно ст. 118 КК умисне вбивство може бути вчинене при перевищенні меж 

необхідної оборони, а також у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 

особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, або відповідно до ст.119 КК 

вбивство через необережність. Потрібно визначити суб’єктний склад і яка 

відповідальність настає. 

Студентам повинно визначити, що КК України розрізняє тілесні ушкодження 

трьох ступенів: тяжке; середньої тяжкості; легке. Характер і ступінь тілесних 

ушкоджень на  практиці  визначаються за результатами судово-медичної експертизи, 

на  підставі передусім відповідних положень КК України (статті 121, 122, 123, 124 і 

125) і Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, 

затверджених наказом МОЗ України від 17 січня 1995 р. № 6. Потрібно 

охарактеризувати, визначити суб’єктний склад і яка відповідальність настає за тілесні 

ушкодження трьох ступенів.. 

Потім студенти повинні визначити, що ст. 126 КК передбачає відповідальність за 

побої і мордування - умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших 

насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. 
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Кваліфікуючі ознаки: ті самі діяння, що мають характер мордування, вчинені групою 

осіб, або з метою залякування потерпілого чи його близьких, або з мотивів расової, 

національної чи релігійної нетерпимості. 

Ст. 126.1  КК передбачає відповідальність за домашнє насильство, тобто умисне 

систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо 

подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває 

(перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або 

психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної 

залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. 

Ст. 127  КК передбачає відповідальність за катування, тобто умисне заподіяння 

сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення 

побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу 

особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої 

особи відомості чи визнання, або з метою покарати його чи іншу особу за дії, скоєні 

ним або іншою особою чи у скоєнні яких він або інша особа підозрюється, а також з 

метою залякування чи дискримінації його або інших осіб. Потрібно визначити 

суб’єктний склад, яка відповідальність настає і які кваліфікуючі ознаки притаманні 

даним правопорушенням. 

Третє питання. Студенти повинні визначити, що відповідно до ст.130 КК 

відповідальність наступає за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби та за інші злочини, пов’язані з ВІЛ чи іншими 

невиліковними інфекційними хворобами.  

Синдром набутого імунодефіциту людини (СНІД) - це особливо небезпечна 

інфекційна хвороба, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) і через 

відсутність у даний час специфічних методів профілактики та ефективних методів 

лікування призводить до смерті. 

Об'єктом  кримінального правопорушення виступають життя і здоров'я людини. 

Об'єктивна сторона кримінального правопорушення  виражається у: 1) 

свідомому поставленні іншої особи у небезпеку зараження ВІЛ чи вірусом іншої 

невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини (ч. 1 ст. 130); 

2) зараженні іншої особи ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби 

особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу (ч. 2 ст. 130); 3) умисному 

зараженні іншої особи ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є 

небезпечною для життя людини (ч.3 ст. 130). 

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 130, належить до формальних складів і визнається 

закінченим з моменту вчинення дій, які створюють реальну небезпеку зараження іншої 

особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є 

небезпечною для життя людини.  

На кваліфікацію за ч. 2 ст. 130 не впливає те, в який конкретно спосіб потерпілого 
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заражено вірусом невиліковної інфекційної хвороби. Даний злочин вважається 

закінченим з моменту фактичного зараження ВІЛ-інфекцією або іншим вірусом. Для 

визнання злочину закінченим не має значення те, було потерпілого лише ВІЛ-

інфіковано або він фактично захворів на СНІД. 

Суб'єкт злочину - осудна особа, якій виповнилось 16 років, що хворіє на 

невиліковну інфекційну хворобу (у т.ч. ВІЛ-інфікований) і знає про це. 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 130, характеризується 

непрямим умислом або злочинною самовпевненістю. Вчинення з прямим умислом дій, 

спрямованих на те, щоб заразити іншу особу вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби, що е небезпечною для життя людини, якщо 

фактичне зараження не відбулося, слід розцінювати як замах і кваліфікувати за ст. 15, 

ч. 4 ст. 130. 

Кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 130, є зараження: 1) 

двох або більше осіб, 2) неповнолітнього (ч. З ст. 130).  

При підготовці до четвертого питання слід визначити, що КК передбачена 

відповідальність за зараження венеричною хворобою (ст.133 КК) – суспільна 

небезпека злочину полягає у заподіянні шкоди здоров'ю людини, негативному впливі 

на репродуктивне здоров'я нації та генофонд. Венеричні захворювання здатні 

викликати тяжкі наслідки, зокрема безпліддя та психічні розлади, а також патологічні 

зміни у розвитку дітей. Особи, які є їх носіями, підлягають обов'язковому медичному 

нагляду і лікуванню. Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, 

зобов'язані: вживати рекомендованих медиками заходів для запобігання поширенню 

інфекційних хвороб і виконувати вимоги щодо порядку та умов лікування, 

проходження медичних оглядів та обстеження.  

Незаконне проведення аборту (ст.134 КК) – переривання вагітності може бути 

патологічним або штучним. У свою чергу, штучний аборт поділяється на правомірний 

та незаконний, у т.ч. кримінально караний. Суспільна небезпека злочину, 

передбаченого ст. 134, визначається тим, що це діяння може супроводжуватись 

різними ускладненнями - кро-вотечами, сепсисом, безпліддям, психічними 

аномаліями, смертю тощо. 

 Залишення в небезпеці (ст.135 КК) – передбачає відповідальність за  завідоме 

залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і 

позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, 

хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без 

допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, 

а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан. 

 Ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані 

(ст.136 КК);  ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139 ККУ) 
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Студенти повинні охарактеризувати вище переліченні кримінальні 

правопорушення, визначити їх суб’єктний склад та їх кваліфікуючі ознаки, якщо такі є 

та яка відповідальність наступає за їх вчинення.  

  П’яте питання. Студенти повинні визначити, що відповідно до ст.142 КК 

основним безпосереднім об'єктом злочину є життя або здоров'я особи, його 

додатковим обов'язковим об'єктом - порядок проведення дослідів над людиною. 

Об'єктивна сторона злочину характеризується: 1) діями у вигляді незаконного 

проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною; 2) 

наслідками у вигляді створення небезпеки для її життя чи здоров'я; 3) причинним 

зв'язком між вказаними діями і наслідками. 

Дослід - це експеримент, спроба відтворити що-небудь нове, таке, чого раніше не 

існувало, з метою його випробування. 

Відповідно до Конституції та інших законів України незаконними, зокрема, є: 1) 

медичні, наукові та інші досліди над хворими, ув'язненими, військовополоненими, а 

терапевтичні експерименти - над людьми, захворювання яких не має безпосереднього 

зв'язку з метою досліду; 2) будь-які досліди, які провадяться без вільної згоди людини 

та повної і об'єктивної поінформованості дієздатного пацієнта про стан його здоров'я, 

мету запропонованих дослідів, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність 

ризику для життя і здоров'я. Якщо пацієнт не досяг 15-річного віку, визнаний судом 

недієздатним або за фізичним станом не може повідомити про своє рішення, досліди 

можливі лише за згодою його законних представників (про поняття законних 

представників див. коментар до ст. 141), а щодо особи віком від 15 до 18 років чи 

визнаної обмежено дієздатною - також і за її згодою; 3) медико-біологічні досліди над 

людиною, які не відповідають сукупності таких умов: а) наявність суспільне корисної 

мети; б) наукова обґрунтованість; в) переваги Їх можливого успіху над ризиком 

спричинення тяжких наслідків для здоров'я або життя; г) гласність; д) проведення їх 

тільки в акредитованих закладах охорони здоров'я. 

Суб'єкт злочину спеціальний. Ним є лікар або службова особа закладу охорони 

здоров'я чи наукового закладу. 

З суб'єктивної сторони злочин характеризується умисною формою вини. 

Ставлення винного до наслідків у вигляді тривалого розладу здоров'я потерпілого 

може характеризуватися непрямим умислом або необережністю. 

Кваліфікованими видами злочину є вчинення його: 1) щодо неповнолітнього; 2) 

двох або більше осіб; 3) шляхом примушування або обману, а так само 4) спричинення 

ним тривалого розладу здоров'я потерпілого. 

 

 


