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Лекція № 14 
Тема : Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я 

особи 
План: 

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

2.Відповідальність за вбивства, заподіяння тілесних ушкоджень, побої, мордування і 

катування. 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 за зараження венеричною хворобою, незаконне проведення аборту, 

залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для 

життя стані, ненадання допомоги хворому медичним працівником. 
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1. Загальна характеристика  кримінальних правопорушень проти життя 

та здоров'я особи.  
Стаття 3 Конституції України проголошує, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Виходячи з цього 

особливої уваги потребує аналіз злочинів проти найцінніших людських благ – життя та здоров’я, 

оскільки в кримінально-правовому аспекті ці посягання визнаються одними з найнебезпечніших. 

Кримінальна відповідальність за вчинення таких злочинів 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. Необхідно виходити з 

того, що кожний злочин проти життя завжди пов’язаний із заподіянням шкоди здоров’ю, проте не кожне 

посягання проти здоров’я зашкоджує життю. Наприклад, при вчиненні такого злочину проти життя, як 

убивство, руйнується і життя, і здоров’я потерпілого, однак заподіяння особі побоїв, мордувань, 

умисного легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження не призводить до втрати життя, хоча при 

цьому страждає здоров’я. 

Суспільні відносини у сфері охорони життя та здоров’я особи також є 

безпосередніми об’єктами відповідних злочинів.  
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Життя особи – це особлива форма існування людини (людського організму), що характеризується 

цілісністю та здатністю до самоорганізації; це найважливіше благо, яке, в разі смерті людини, не може 

бути відновлено.  

Здоров’я особи – це стан людського організму, при якому нормально функціонують усі його 

органи та тканини.  

Термін “особа” означає окремий індивід, особистість, людину як втілення індивідуального начала 

в суспільстві.  

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.  

Звідси більшість з таких кримінальних правопорушень    сконструйовано як 

кримінальні правопорушення    з матеріальним складом (усі види вбивств і тілесних 

ушкоджень; ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані; 

незаконна лікувальна діяльність тощо). Це означає, що слід встановлювати наявність не 

тільки суспільно небезпечного діяння (дії чи бездіяльності), а й суспільно небезпечних 

наслідків і причинового зв’язку між таким діянням і його наслідками. Однак у розділі ІІ 

Особливої частини  КК є також злочини з формальним складом (наприклад, погроза 

вбивством, незаконне проведення аборту, залишення в небезпеці), а тому для їх 

кваліфікації за об’єктивною стороною слід, як мінімум, встановити зміст самого 

суспільно небезпечного діяння. 

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.  

При вчиненні деяких посягань на життя та здоров’я особи 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. 

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. 
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Мотив і мета, а також емоційний стан винного у низці випадків є обов’язковими ознаками 

суб’єктивної сторони складів злочинів проти життя та здоров’я особи, а тому їх встановлення має бути 

запорукою правильної і точної кваліфікації цих посягань. Наприклад, спеціальними мотивами, що 

впливають на кваліфікацію умисного вбивства, є корисливі (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК), хуліганські (п. 7 ч. 2 

ст. 115 КК) мотиви або мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості (п. 14 ч. 2 ст. 115 КК). 

Скоєння такого злочину, як насильницьке донорство (ст. 144 КК) неможливе без мети використання 

людини як донора. Емоційний стан є обов’язковою ознакою фактично двох злочинів проти життя та 

здоров’я особи: 1) умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК); 

2) умисного тяжкого тілесного ушкодження, заподіяного у стані сильного душевного хвилювання (ст. 

123 КК України). 

 

2. Відповідальність за вбивства, заподіяння тілесних ушкоджень, побої, 

мордування і катування. Домашнє насильство.  

 

Умисне вбивство. 
Відповідно до ст. 115 ККУ – вбивство -  це умисне протиправне заподіяння смерті 

іншій людині. 

Ст. 115 передбачає відповідальність за:  

1) умисне вбивство без кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 115);  

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

Об'єктом злочину є життя особи. 
Початком життя вважається початок фізіологічних пологів. Кінцевим моментом життя визнається 

настання фізіологічної смерті, коли внаслідок повної зупинки серця і припинення постачання клітинам 

кисню відбувається незворотний процес розпаду клітин центральної нервової системи і смерть мозку.  

Самогубство, тобто заподіяння смерті самому собі, як і готування до самогубства та замах на 

самогубство, не є кримінально караними діяннями. Проте наявність прохання або згоди потерпілого на 

позбавлення його життя не звільняє того, хто це вчинив, від кримінальної відповідальності за умисне 

вбивство. В Україні медичним працівникам забороняється здійснення евтаназії - навмисного 

прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою припинення його страждань. 

Об'єктивна сторона  злочину   характеризується;  

1) діянням - посяганням на життя іншої особи;  

2) наслідками у вигляді фізіологічної смерті потерпілого;  

3) причинним зв'язком між вказаними діянням та наслідками. 

Суспільно небезпечне діяння при вбивстві може проявитися у дії або бездіяльності. 

Найчастіше умисне вбивство вчиняється шляхом дії, спрямованої на порушення функцій 

чи анатомічної цілісності життєво важливих органів іншої людини. 

Необхідними умовами кваліфікації протиправного заподіяння смерті іншій особі у 

формі бездіяльності за ст. 115 є обов'язок винного турбуватися про потерпілого та 

наявність у нього можливості не допустити настання його смерті (наприклад, батьки з 

метою позбавити немовля життя тривалий час не годують його, медичний працівник з 

тією ж метою не виконує свої професійні обов'язки щодо хворого). 

Кримінальне правопорушення  вважається закінченим з моменту настання 

фізіологічної смерті потерпілого. 

Суб'єктом   злочину  є осудна особа, яка на момент вчинення злочину досягла 14-

річного віку. 

Суб'єктивна сторона умисного вбивства характеризується виною у формі умислу. 

Мотив і мета  злочину підлягають з'ясуванню, оскільки у ряді випадків вони є 

кваліфікуючими ознаками цього злочину. 
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Ч. 2 ст. 115 передбачає відповідальність за кваліфіковані види умисного вбивства, Для кваліфікації 

умисного вбивства за ч. 2 ст. 115 необхідно встановити хоча б одну ознаку, передбачену ч. 2 ст. 115. 

Якщо в діях винної особи таких ознак вбачається декілька. то всі вони мають отримувати самостійну 

правову оцінку за відповідним пунктом ч. 2 ст. 115. При цьому слід мати на увазі, що у певних випадках 

кваліфікація умисного вбивства одночасно за декількома пунктами ч. 2 ст. 115 виключається. 

Кваліфікуючими ознаками злочину є умисне вбивство: 

1) двох або більше осіб - якщо дії винного охоплювалися єдиним умислом і були 

вчинені, як правило, одночасно; 

2)  малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані 

вагітності - має місце тоді, коли смерть умисно і протиправно заподіюється дитині, якій 

на момент позбавлення її життя не виповнилося 14 років, або жінка завідомо для винного 

дійсно знаходилась у стані вагітності; 

3) заручника, або викраденої людини - заручником є особа, яку захоплює або 

утримує інша особа, погрожуючи при цьому її вбити, спричинити тілесні ушкодження, 

вчинити інші насильницькі дії або продовжувати утримувати далі; 

4) вчинено з особливою жорстокістю - умисне вбивство визнається вчиненим з 

особливого жорстокістю, коли винний усвідомлював, що завдає потерпілому особливі 

страждання шляхом глумління, тортур, мордування, мучення, у т.ч. з використанням 

вогню, струму, кислоти, лугу, радіоактивних речовин, отрути, яка завдає нестерпного 

болю тощо. До особливо жорстокого способу умисного вбивства належить також 

заподіяння великої кількості тілесних ушкоджень, які завідомо для винного завдавали 

потерпілому особливих страждань; 

5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб - має місце тоді, 

коли винний, здійснюючи умисел на позбавлення життя певної особи, усвідомлював, що 

застосовує спосіб вбивства, небезпечний для життя не тільки однієї людини. При цьому 

небезпека для життя інших людей має бути реальною. У випадку, коли при умисному 

вбивстві людини заподіяно тілесні ушкодження також іншим особам, дії винного слід 

кваліфікувати за п. 5 ч. 2 ст. 115 та відповідними статтями Особливої частини КК, що 

передбачають відповідальність за умисне спричинення тілесних ушкоджень. Якщо при 

умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, 

позбавлено життя кількох з них, вчинене слід кваліфікувати за п. п. 1 і 5 ч. 2 ст. 115; 

6) з корисливих мотивів - має місце у разі, коли винний, позбавляючи життя 

потерпілого, бажав одержати у зв'язку з цим матеріальні блага для себе або інших осіб 

(заволодіти грошима, коштовностями, цінними паперами, майном), одержати або 

зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних витрат чи обов'язків (одержати 

спадщину, звільнитися від платежу тощо) або досягти іншої матеріальної вигоди; 

7) з хуліганських мотивів - є умисне вбивство, вчинене на ґрунті явної неповаги 

до суспільства, нехтування загальнолюдськими правилами співжиття і нормами моралі, 

атак само умисне вбивство без будь-якої причини чи з використанням малозначного 

приводу; 

8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового 

або громадського обов'язку - має місце тоді, коли позбавлення життя потерпілого 

здійснюється з метою перешкодити правомірній діяльності особи у зв'язку з виконанням 

нею свого службового або громадського обов'язку або із помсти за таку діяльність; 

9) з метою приховати інше правопорушення або полегшити його вчинення - має 

місце за наявності в діях винної особи, спрямованих на позбавлення життя іншої особи, 

зазначеної мети; 

10) поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством; 



5 
 

11) вчиненим на замовлення - є умисне позбавлення життя потерпілого, 

здійснене особою (виконавцем) за дорученням іншої особи (замовника). Таке доручення 

може мати форму наказу, розпорядження, а також угоди, відповідно до якої виконавець 

зобов'язується позбавити потерпілого життя, а замовник - вчинити або не вчинити в 

інтересах виконавця певні дії матеріального чи нематеріального характеру; 

12) вчиненим за попередньою змовою групою осіб -  якщо у позбавленні життя 

потерпілого брали участь за попередньою домовленістю як співвиконавці 2 і більше осіб; 

13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, 

передбаченого статтями 116- 118 КК, підлягає кваліфікації за п. 13 ч. 2 ст. 115, якщо 

судимість особи за раніше вчинене умисне вбивство не знята чи не погашена в 

установленому порядку та на момент вчинення наступного умисного вбивства не 

спливли строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. 

14) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. 

    Згідно ст. 116 ККУ умисне вбивство, 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, - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі 

на той самий строк. 

Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. 
Стаття 117 ККУ 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. 

Законодавець обмежує вчинення даного злочину певним проміжком часу, який є 

нетривалим і визначається в кожному конкретному випадку. Вбивство матір'ю своєї 

дитини через такий час після пологів, коли вже не можна говорити про особливий стан 

жінки, яка перенесла пологовий процес, не дає підстав для застосування ст. 117 КК. 

Об’єктом   злочину    є життя новонародженої особи. 

Потерпілим від цього   злочину   може бути лише власна новонароджена дитина 

матері. 

Об’єктивна сторона    злочину   характеризується:  

1)діями — посяганням на життя іншої новонародженої дитини;  

2) наслідками у вигляді її смерті;  

3) причинним зв’язком між зазначеними діями та наслідком; 

4) часом і певною обстановкою — це діяння може бути вчинено лише під час пологів 

або відразу після пологів. 

Суб’єктом     злочину  може бути лише мати потерпілої дитини, яка є осудною і на 

момент вчинення злочину досягла 14-річного віку. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим або непрямим умислом.  

Психічне ставлення особи при вчиненні цього  злочину     характеризують такі 

особливості:  

1) його вчинення обумовлене емоційною напругою, викликаною вагітністю і 

пологами та психічними процесами, що їх супроводжували (зокрема сімейним 

конфліктом, подружньою зрадою, матеріальними та іншими соціально-побутовими 

негараздами);  

2) тимчасовий психічний розлад послаблює здатність матері усвідомлювати свої дії 
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та керувати ними, у зв’язку з чим вона є обмежено осудною. 

Якщо умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини вчинено із заздалегідь 

обдуманим умислом, у т.ч. за взаємною згодою подружжя, вчинене слід кваліфікувати за 

п. 2 ч. 2 ст. 115, а за наявності підстав — і за іншим пунктом ч. 2 цієї статті. 

     Згідно ст. 118 умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, 

а також у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, - карається виправними роботами на строк до двох років 

або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох 

років. 

Вбивство через необережність (ст. 119 ККУ) 
Об’єктом злочину є життя особи. 

Об’єктивна сторона злочину характеризується:  

1) діянням — посяганням на життя іншої людини;  

2) наслідками у вигляді її смерті;  

3) причинним зв’язком між вказаними діянням і наслідками. 

Суб’єкт злочину загальний. 

З суб’єктивної сторони злочин характеризується необережністю: злочинною 

самовпевненістю або злочинною недбалістю. 
Вбивство через необережність слід відмежувати від випадкового заподіяння смерті (казусу), коли 

особа, що заподіяла смерть потерпілому, не передбачала настання смерті потерпілого від своїх дій 

(бездіяльності) і за обставинами справи не повинна була або не могла цього передбачати. 

Кваліфікуючою ознакою злочину (ч. 2 ст. 119) є вбивство через необережність двох 

або більше осіб. 

Відповідальність за тілесні ушкодження різної ступені тяжкості. 
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. 
Тілесні ушкодження — це протиправне і винне порушення анатомічної цілості тканин, органів 

потерпілого та їх функцій, що виникає як наслідок дії одного чи кількох зовнішніх ушкоджуючих 
факторів. 

Безпосереднім об’єктом цих злочинів є суспільні відносини, що охороняють 

здоров’я особи. 

Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 ККУ) 

Відповідно до ч. 1 ст. 121 КК, тяжке тілесне ушкодження – це тілесне ушкодження:  

1) небезпечне для життя в момент заподіяння або таке, що спричинило;  

2) втрату будь-якого органа чи його функцій;  

3) психічну хворобу;   

4) інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як 

на одну третину;  

5) переривання вагітності;  

6) непоправне знівечення обличчя.  
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Зміст кожної з перелічених ознак тяжкого тілесного ушкодження розкритий у 

відповідних пунктах (пункти 2.1.2 – 2.1.8) названих вище Правил судово-медичного 

визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. 

Небезпечними для життя є ушкодження, що в момент заподіяння (завдання) чи в 

клінічному перебігу через різні проміжки часу спричиняють загрозливі для життя явища 

і котрі без надання медичної допомоги, за звичайним своїм перебігом, закінчуються чи 

можуть закінчитися смертю. 
Ушкодження, які є небезпечні для життя:  

 проникаючі поранення черепа, хребта, грудної клітки, черевної порожнини (зокрема й без 

ушкодження внутрішніх органів); 

 переломи кісток черепа (крім кісток скелету обличчя); 

 відкриті переломи довгих трубчатих кісток; 

 ушкодження, що потягли крововилив з шоком або колапсом; 

 термічні опіки ІІІ-IV ступеня з враженням 15 % поверхні тіла; 

 опіки II ступеня, які потягли враження понад 30 % поверхні тіла та ряд інших. 

Факт заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя, має бути оцінений із 

урахуванням спрямованості умислу винної особи. Якщо буде встановлено, що винний бажав смерті 

потерпілого, тобто діяв із прямим умислом на вбивство, але смерть не настала з незалежних від його 

волі причин, вчинене кваліфікується як замах на умисне вбивство, а не як умисне тяжке тілесне 

ушкодження. 

За ознакою втрати будь-якого органу чи його функцій тяжким визнається ушкодження не за 

загрозою для життя, а за кінцевим результатом і наслідками. Під органом розуміють частину людського 

організму, що виконує одну чи кілька функцій, котрі мають суттєве значення для життєдіяльності всього 

організму. У Правилах йдеться про втрату зору, слуху, мовлення, руки, ноги і репродуктивної здатності. 

Закінченим цей злочин є: у разі визнання умисного тілесного ушкодження тяжким 

за ознакою його небезпечності для життя в момент заподіяння – з моменту вчинення 

такого діяння (формальний склад); у всіх інших випадках – із моменту настання 

наслідків, зазначених у ч. 1 ст. 121 КК (матеріальний склад). 

Суб’єкт злочину – фізична осудна особа, що досягла 14-річного віку. 

Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується виною у формі умислу 

(прямого чи непрямого). 

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК). 

З об’єктивної сторони цей злочин передбачає такі ознаки:  

1) діяння (дії чи бездіяльності);  

2) наслідки у вигляді середньої тяжкості тілесного ушкодження;   

3) причинно - наслідковий зв’язок між зазначеними діянням і наслідками.  

Виходячи з ч. 1 ст. 122 КК, умисним середньої тяжкості тілесним ушкодженням є 

умисне тілесне ушкодження, яке:  

1) не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у ст. 

121 КК, але  

2) таке, що спричинило тривалий розлад здоров’я або значну стійку втрату 

працездатності менш як на одну третину.  
Тривалий розлад здоров’я виявляється в порушенні функцій будь-якого органу. Правила відносять 

до такого розладу послаблення функцій органів зору, слуху, язика, ноги, руки тощо. Стаття 122 КК 

застосовується лише за умови, що порушення функцій будь-якого органу було тривалим. Відповідно до 

Правил під тривалим слід розуміти розлад здоров’я строком понад 3-х тижнів (більш ніж 21 день). 

Під стійкою втратою працездатності менш як на одну третину слід розуміти втрату 

загальної працездатності від 10 до 33 %.  
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Стійка втрата працездатності на одну третину або більше є ознакою тяжкого 

тілесного ушкодження та її спричинення в результаті умисного тілесного ушкодження 

слід кваліфікувати за ст. 121 КК.  

Втрата загальної працездатності до 10 % визнається незначною втратою 

працездатності і є ознакою умисного легкого тілесного ушкодження, відповідальність за 

яке встановлено ч. 2 ст. 125 КК.  

Відсоток втрати працездатності визначається судово-медичною експертизою. 

Злочин є закінченим з моменту настання наслідків, зазначених у ч. 1 ст. 122 КК. 

Суб’єкт злочину – фізична осудна особа, що досягла 14-річного віку. 

Суб’єктивна сторона – умисел. 

Умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 КК). 

З об’єктивної сторони умисні легкі тілесні ушкодження бувають двох видів:  

1) легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК) – ушкодження, що має незначні 

скороминучі наслідки, тривалістю не більш як шість днів (синець, подряпина тощо);   

2) легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або 

незначну втрату працездатності (ч. 2 ст. 125 КК).  

Короткочасним слід вважати розлад здоров’я тривалістю понад 6 днів, але не більш 

3 тижнів (21 день).  

Під незначною стійкою втратою працездатності слід розуміти втрату загальної 

працездатності до 10 %.  

Злочин є закінченим з моменту настання наслідків, зазначених відповідно у частинах 

1 чи 2 ст. 125 КК. 

Суб’єкт злочину – загальний. 

Суб’єктивна сторона злочину передбачає встановлення вини у формі прямого чи 

непрямого умислу. Якщо умисел винного було спрямовано на заподіяння тяжких 

тілесних чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень, а внаслідок його дій потерпілому 

було заподіяно лише легкі тілесні ушкодження, вчинене кваліфікується за спрямованістю 

умислу – за відповідними частинами статей 15 і 121 або 122 КК. 

Стаття 126 ККУ передбачає відповідальність за побої і мордування - умисне 

завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного 

болю і не спричинили тілесних ушкоджень. 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. 

Стаття 126.1.  ККУ 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 (Кодекс доповнено статтею 

126-1   06.12.2017) 

Стаття 127  ККУ 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. Кваліфікуючі ознаки: ті самі дії, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19#n41
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вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з мотивів расової, 

національної чи релігійної нетерпимості. 

 

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. (ст. 130 ККУ) 

 
     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 е 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). 
До ВІЛ-інфікованих, тобто осіб, в організмі яких виявлено вірус імунодефіциту людини, належать 

як особи без клінічних проявів хвороби (носії ВІЛ), так і хворі на СНІД. ВІЛ вражає імунну систему 

людини, покликану захищати її від інфекційних та інших хвороб. В організмі особи, хворої на СНІД як 

кінцевої стадії ВІЛ-інфекції відбуваються глибокі патологічні зміни, які роблять людину беззахисною 

від різноманітних хвороб, у т.ч. тих, які в звичайних умовах не становлять небезпеки для життя. 

Взагалі до інфекційних хвороб належать розлади здоров'я людей, які виникають внаслідок 

зараження живими збудниками (вірусами, бактеріями, гельмінтами, іншими патогенними паразитами), 

передаються від заражених осіб здоровим і мають властивість масового поширення. Законодавство про 

охорону здоров'я не вживає поняття невиліковно? інфекційної хвороби. Однак виділяють особливо 

небезпечні інфекційні хвороби, тобто хвороби, які характеризуються важкими та (або) стійкими 

розладами здоров'я у значної кількості хворих, високим рівнем смертності, швидким поширенням цих 

хвороб серед населення. Крім СНІДу, це чума, холера, хвороба Марбург, гарячка Ебола, туберкульоз, 

кримська гарячка, хвороба Лайма тощо. 

Свідоме поставлення іншої особи у небезпеку зараження ВІЛ може полягати, зокрема, у здійсненні 

без застосування запобіжних засобів статевих контактів, наданні донором - ВІЛ-інфікованою особою 

своєї крові або тканин, недотриманні профілактичних заходів, спрямованих на недопущення 

розповсюдження ВІЛ-інфекції (наприклад, спільне використання нестерилізованих шприців для ін'єкцій 

наркотичних засобів). 

Чинне законодавство покладає на ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД такі обов'язки: а) вживати 

заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, запропонованих закладами охорони здоров'я; 

б) повідомити осіб, які були з ними у статевих контактах, до виявлення факту інфікованості про 

можливість їх зараження; в) відмовитися від донорства крові, її компонентів, інших біологічних рідин, 

клітин, органів і тканин для використання їх у медичній практиці. 

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. Для притягнення особи до відповідальності за ч. 1 ст. 

130 не має значення те, чи знав потерпілий про хворобу винної особи, чи погоджувався 

він на вчинення щодо нього дій, які ставлять у небезпеку зараження вірусом невиліковної 

інфекційної хвороби. 



10 
 

На кваліфікацію за ч. 2 ст. 130 не впливає те, в який конкретно спосіб потерпілого 

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. 
Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є 

небезпечною для життя людини, яке сталося внаслідок зґвалтування потерпілої особи або 

насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, охоплюється ч. 4 ст. 152 або 

ч. 4 ст. 153 (за ознакою спричинення особливо тяжких наслідків) і додаткової кваліфікації за ст. 130 не 

потребує. Якщо зараження вказаним вірусом сталося в результаті вчинення інших злочинів проти 

статевої свободи і статевої недоторканості. вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, 

передбачених ст. 130 і, зокрема, ст. ст. 155 або 156. 

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

інфекційну хворобу (у т.ч. ВІЛ-інфікований) і знає про це. 
     Особі, в якої, за даними медичного огляду, виявлено ВІЛ-інфекцію, повідомляється про це 

працівником закладу охорони здоров'я, в якому проведено огляд, з урахуванням вимог законодавства 

щодс конфіденційності зазначеної інформації. Одночасно ВІЛ-інфікованому повідомляється про 

необхідність дотримання певних профілактичних заходів, про гарантії дотримання прав і свобод ВІЛ-

інфікованих, а також про кримінальну відповідальність за свідоме поставлення у небезпеку зараження 

та зараження інших осіб вірусом імунодефіциту людини. 

     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).  

 

4.Відповідальність за зараження венеричною хворобою, незаконне 

проведення аборту, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка 

перебуває у небезпечному для життя стані, ненадання допомоги хворому 

медичним працівником. 

Відповідальність за зараження венеричною хворобою (ст. 133 ККУ) 
  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. 

     Об'єкт  кримінального правопорушення    - здоров'я людини. 

      Об'єктивна сторона кримінального правопорушення      полягає у зараженні іншої 

особи венеричною хворобою, 
До венеричних хвороб належать інфекційні захворювання, які передаються переважно статевим 

шляхом і вражають передусім органи сечостатевої системи. Це, зокрема, сифіліс (люес), гонорея 

(трипер), м'який шанкр, паховий лімфогранулематоз (четверта венерична хвороба), трихомоніаз, 

цитомегаловірус, токсоплазмоз, уреаплазмоз. Такі обставини, як вид венеричної хвороби, тяжкість 

розладу здоров'я, методи і тривалість лікування, можливість повного одужання, на кваліфікацію ст. 133 

не впливають і враховуються при призначенні покарання. 



11 
 

Способи зараження іншої особи венеричною хворобою можуть бути різними і залежать від її виду: 

статеві зносини, задоволення статевої пристрасті неприродним способом, поцілунки, порушення правил 

гігієни у побуті, сім'ї чи на роботі (наприклад, спільне користування посудом, постільною білизною, 

шприцами для Ін'єкцій ліків або наркотичних засобів) тощо. Згода потерпілої особи на зараження її 

венеричною хворобою не виключає відповідальності за ст. 133. Самозараження венеричною хворобою 

(скажімо, введення собі відповідної ін'єкції) може тягнути кримінальну відповідальність лише у разі, 

коли воно є способом вчинення певного злочину (наприклад, передбаченого ст. 335). 

Якщо в результаті венеричної хвороби для здоров'я потерпілого настали шкідливі наслідки, 

зазначені у ст. ст. 121, 122 або 125, вчинене охоплюється коментованим складом злочину і додаткової 

кваліфікації за статтями КК про відповідальність за тілесні ушкодження не потребує. Зараження 

потерпілого вірусом невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, слід 

кваліфікувати за ст. 130. 

Ухилення від обстеження осіб, щодо яких є достатні дані про те, Що вони хворі на венеричну 

хворобу, або ухилення від лікування осіб, які були у контакті з хворими на венеричну хворобу і 

потребують профілактичного лікування, продовжуване після попередження, зробленого їм органами 

охорони здоров'я, тягне адміністративну відповідальність (ст. 45 КАП). 

Якщо зараження венеричною хворобою сталося внаслідок насильницьких дій з боку того, хто 

захворів, - зґвалтування або насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, 

діяння кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами ст. ст. 133 і 152 

(153). 

    Злочин  вважається закінченим з моменту, коли потерпілий фактично захворів на 

венеричну хворобу. При цьому слід враховувати наявність у таких захворюваннях 

інкубаційного періоду (прихованоі стадії) різної тривалості, а також те, що передача особі 

мікробів - носіїв венеричної хвороби в силу індивідуальних особливостей організму 

конкретної людини може і не потягти за собою реального розладу й здоров'я. 

 Суб'єкт злочину  спеціальний. Це особа, яка досягла 16-річного віку. хворіє 

венеричною хворобою і знає про наявність у неї цієї хвороби. Про факт знання особи про 

своє захворювання можуть свідчити різноманітні обставини - медичний висновок, 

застереження лікувальної установи, власний досвід особи, звернення її до медичної 

літератури тощо. 
Зараження венеричною хворобою, яке стало результатом неналежного виконання медичним 

працівником своїх професійних обов'язків (наприклад, лікарем-гінекологом під час проведення 

медичних оглядів пацієнтів або внаслідок переливання потерпілому зараженої крові), слід кваліфікувати 

за ст. 140. 

 Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим чи непрямим умислом або 

злочинною самовпевненістю. 
Зараження венеричною хворобою особою, яка не знала про наявність у неї такої хвороби, але у даній 

ситуації могла і повинна була передбачати настання відповідних суспільно небезпечних наслідків 

(злочинна недбалість), може бути кваліфіковане за ст. 128. 

  Кваліфікуючими ознаками злочину  є: 1) вчинення його особою, раніше судимою 

за зараження іншої особи венеричною хворобою; 2) зараження двох або більше осіб або 

неповнолітнього (ч. 2 ст. 133), а особливо кваліфікуючою ознакою - спричинення цим 

злочином тяжких наслідків (ч. З ст. 133). 

Незаконне проведення аборту або стерилізації (ст. 134 ККУ) 
 Протиприродне 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. 

 Об'єктом   злочину   є здоров'я вагітної жінки. 

 З об'єктивної сторони    злочину   полягає в діях, які виражаються у: 1) проведенні 

аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти (ч. 1 ст. 134); 2) незаконному 
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проведенні аборту, якщо воно спричинило: а) тривалий розлад здоров'я; б) безплідність; 

в) смерть потерпілої (ч. 2 ст. 134). 
Проведення аборту - це протиправне штучне переривання вагітності жінки за наявності її згоди на 

проведення операції. Відповідальність за ст. 134 настає і у тому разі, коли жінка погоджується на 

переривання вагітності під впливом погроз з боку інших осіб. Особи, які не лише примушують жінку до 

штучного переривання вагітності, а й сприяють незаконному проведенню аборту (наприклад, надають 

приміщення, інструменти або заздалегідь обіцяють приховати сліди злочину), мають притягуватись до 

відповідальності за ч. 5 ст. 27, ст. 134 як пособники. Для встановлення факту передчасного переривання 

вагітності провадиться судово-медична експертиза. 

Переривання вагітності без згоди потерпілої внаслідок застосованого до неї фізичного насильства 

(скажімо, в результаті нанесення їй удару чи побоїв) залежно від форми вини та інших обставин справи 

може бути кваліфіковане за ст. ст. 121, 128 або 140. Інші способи штучного переривання вагітності 

можуть бути різними (механічний, операційний, токсичний, вакуум-аспіраторний тощо), на 

кваліфікацію за ст. 134 не впливають і враховуються при призначенні покарання. 

Заподіяння смерті плоду людини після того, як почались фізіологічні роди і з'явилась можливість 

безпосереднього фізичного впливу на тіло дитини, є не абортом, а вбивством. Позбавлення життя 

дитини, яка опинилася поза утробою матері внаслідок передчасних родів або нещасного випадку, також 

слід розцінювати як вбивство. Не виключається кваліфікація вчиненого за сукупністю злочинів - як 

незаконне проведення аборту та вбивство. 

Відповідно до законодавства штучне переривання вагітності від 12 до 28 тижнів у невідкладних 

випадках, коли є реальна загроза життю хворої жінки, здійснюється особою, яка має спеціальну медичну 

освіту, без згоди хворої або її законних представників на медичне втручання. 

Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, у будь-якому разі визнається 

незаконним. Аборт, вчинений особою із спеціальною медичною освітою, тягне відповідальність за ч. 

2'ст. 134 за наявності двох умов:11) його незаконності; 2) спричинення тривалого розладу здоров'я, 

безплідності або смерті потерпілої. Дані наслідки щодо проведення аборту особою, яка не має 

спеціальної медичної освіти; відіграють роль кваліфікуючих ознак. 

Аборт визнається нєзаконним, якщо він, зокрема, здійснюється: 

1) за наявності медичних протипоказань переривання вагітності незалежно від її строку (гостра і 

підгостра гонорея, гострі і підгострі запальні процеси будь-якої локалізації, гострі інфекційні 

захворювання); 2) не у спеціально акредитованих закладах охорони здоров'я - пологових будинках, 

лікарнях, де є гінекологічні загальнохірургічні відділення, жіночих консультаціях тощо (наприклад, у 

домашніх умовах, службових приміщеннях, непрофільних медичних закладах); 3) за допомогою 

недозволених або заборонених засобів чи способів; 4) при вагітності від 12 до 28 тижнів, якщо відсутні 

соціальні і медичні показання, за наявності яких дозволяється штучне переривання вагітності у-такі 

строки; 5) при вагітності понад 28 тижнів, якщо її переривання не було зумовлене станом крайньої 

необхідності. 

До соціальних показань переривання вагітності віднесені, зокрема, наявність трьох і більше дітей, 

розлучення під час вагітності, смерть чоловіка під час вагітності, вагітність внаслідок зґвалтування, 

наявність у жінки дитини-інваліда. Тривалість вагітності визначається від першого дня останнього 

нормального менструального циклу. Строк вагітності визначається у повних днях чи повних тижнях. 

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 134, вважається закінченим з моменту фактичного переривання 

вагітності. При цьому факт вилучення плоду, який не здатен більше розвиватись, з організму матері не 

має значення для визнання злочину закінченим. Якщо особа вчинила всі дії, які з її погляду були 

необхідними для переривання вагітності {зробила ін'єкцію, здійснила хірургічне втручання тощо), 

однак вагітність перервати не вдалося, вчинене слід кваліфікувати за ст. 15, ч. І ст. 134. 

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 134, вважається закінченим з моменту настання певних суспільне 

небезпечних наслідків - тривалого розладу здоров'я, безплідності або смерті потерпілої. Про поняття 

тривалого розладу здоров'я див. коментар до ст. 122, а про поняття безплідності - коментар до ст. 155. 

Смерть вагітної жінки може настати як під час незаконного проведення аборту, так і після закінчення 

операції. 

 Суб'єктом  злочину, передбаченого ч. 1 ст. 134, є особа, яка досягла 1б-річного віку 

і не має спеціальної медичної освіти. Це можуть бути: 1) лікарі, тобто особи, які отримали 

вищу медичну освіту, однак не мають спеціальної медичної підготовки і за характером 
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своєї професійної діяльності не уповноважені на проведення операцій штучного 

переривання вагітності (наприклад, лікарі-стоматологи, окулісти); 2) особи середнього 

медичного персоналу (медичні сестри, акушерки, фельдшери тощо) або студенти 

медичних навчальних закладів; 3) особи, які не мають жодного відношення до медицини. 

КК не передбачає відповідальності жінки за штучне переривання своєї вагітності.  

Суб'єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 134, .крім зазначених категорій осіб, можуть 

виступати особи, які мають спеціальну медичну освіту, тобто лікарі, акушери-гінекологи. 

Суб'єктивна сторона   злочину, передбаченого ч. 1 ст. 134, характеризується прямим 

умислом. Психічне ставлення до суспільне небезпечних наслідків, зазначених у ч. 2 ст. 

134, є необережним (злочинна самовпевненість або злочинна недбалість). За наявності 

непрямого умислу до смерті, безплідності або тривалого розладу здоров'я дії винного 

потрібно кваліфікувати за сукупністю злочинів - за ч. 2 ст. 134 і відповідною статтею 

розділу II Особливої частини КК (наприклад, ст. ст. 115, 121, 122). У разі, коли тривалий 

розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої сталися внаслідок проведення 

аборту, який здійснювався на законних підставах лікарем з профільною медичною 

підготовкою, за наявності підстав вчинене слід кваліфікувати за ст. 140. 

Залишення в небезпеці 
Згідно ст. 135 ККУ 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. Кваліфікуючими ознаками є: ті самі дії, 

вчинені матір'ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в 

обумовленому пологами стані. Особливо кваліфікуючі: діяння, передбачені частинами 

першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі 

наслідки. 

 Ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя 

стані (ст. 136 ККУ) 
Об'єкт   злочину є  життя і здоров'я особи. 

З об'єктивної сторони    злочину    може набувати таких форм: 

1) ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при 

можливості надати таку допомогу, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження; 2) 

неповідомлення належним установам чи особам про знаходження іншої особи в 

небезпечному для життя стані, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження. 

Обов'язковою ознакою злочину є причинний зв'язок між бездіяльністю винного і 

наслідками у вигляді настання тяжкого тілесного ушкодження. 

З суб'єктивної сторони    злочин  характеризується непрямим умислом до 

бездіяльності і необережністю до наслідків у вигляді тяжких тілесних ушкоджень. 

Ставлення винної особи до бездіяльності, передбаченої ч. 2 ст. 136, характеризується 

тільки прямим умислом, а ставлення до наслідків, передбачених ч. З ст. 136, - тільки 

необережністю. 

      Обов'язок подавати невідкладну допомогу особам, які перебувають у загрозливому 

для їх життя і здоров'я стані, закон загалом покладає на всіх громадян України, іноземних 

громадян та осіб без громадянства. Тому суб'єктом   є будь-які осудні і такі, що досягли 

16 років, особи, крім: 1) медичних працівників; 2) службових осіб, на яких законом чи 

іншим нормативним актом покладено обов'язок надавати допомогу особам, що 
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перебувають в небезпечному для життя стані; 3) інших осіб, які зобов'язані за законом чи 

іншим нормативним актом, а також цивільно-правовим договором надавати допомогу 

вказаним особам. Відповідальність цих осіб за ненадання допомоги особі, яка перебуває 

в небезпечному для життя стані, настає, відповідно, за ст. 139, або за ст. ст. 284, 364 чи 

426, або за ст. 135. 

 Кваліфікованими видами злочину  є: 1} ненадання допомоги малолітньому, який 

перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу; 2) 

неповідомлення належним установам чи особам про перебування дитини в небезпечному 

для життя стані (ч. 2 ст. 136). Про зміст поняття малолітній див. коментар до ст. 135. 

Дитиною визнається особа, яка не досягла 18-річного віку. 

Ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139 ККУ) 
 

  Об'єктом     злочину   є життя і здоров'я людини. 

  Потерпілим від злочину є хворий. Це, зокрема, інвалід, особа, яка отримала серьозну 

травму або перебуває в іншому явно хворобливому стані. 

  З об'єктивної сторони     злочин  виражається у бездіяльності: медичний працівник, 

який відповідно до встановлених правил зобов'язаний надавати допомогу хворому, без 

поважних причин не робить цього. 
Диспозиція ст. 139 має описово-бланкетний характер, у зв'язку з чим для вирішення питання про 

наявність або відсутність цього складу злочину слід звертатись до нормативних актів, які регулюють 

порядок надання медичної допомоги. 

Відповідного до законодавства медичні і фармацевтичні працівники зобов'язані надавати своєчасну 

та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу, а також безоплатно надавати першу невідкладну 

медичну допомогу у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях (стихійні лиха, 

катастрофи, епідемії, забруднення довкілля тощо), а медичні працівники, крім цього, - і при гострих 

захворюваннях. Медична допомога у невідкладних та екстремальних ситуаціях забезпечується службою 

швидкої медичної допомоги або найближчими лікувально-профілактичними закладами незалежно від 

відомчої підпорядкованості та форми власності. 

Вважається злочин закінченим з моменту ненадання допомоги хворому медичним 

працівником. 

 Суб'єкт злочину  спеціальний. Це медичні працівники незалежно від того, яку 

спеціальну освіту, середню або вищу, вони мають (лікарі, медичні сестри, фельдшери 

тощо, у т.ч. працівники служби. швидкої медичної допомоги та державної служби 

медицини катастроф), у якому закладі охорони здоров'я вони працюють або займаються 

медичною практикою як різновидом підприємницької діяльності. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Відповідальність 

за ст. 139 виключається, якщо медичний працівник сумлінно помилявся у питанні про 

стан хворого і можливість настання тяжких наслідків. Психічне ставлення до наслідків, 

вказаних у ч. 2 ст. 139, є необережним. 

 Кваліфікуючими ознаками злочину  (ч. 2 ст. 139) є спричинення смерті або інших 

тяжких наслідків. До інших тяжких наслідків слід відносити, наприклад, заподіяння 

тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень.  


