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ВІДМІННІСТЬ ТЯЖКОГО ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ,
ЩО СПРИЧИНИЛО СМЕРТЬ ПОТЕРПІЛОГО, 

ВІД УМИСНОГО ВБИВСТВА:
СТАРА ПРОБЛЕМА В НОВОМУ ВИМІРІ

Анотація.  Неправильне розуміння базових понять кримінального права тягне за 
собою помилки у кваліфікації суспільно небезпечних діянь. Однією з найбільш поширених є 
плутанина між умисним тяжким тілесним ушкодженням, що спричинило смерть потер-
пілого, передбаченим у ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (КК України), та умисним 
убивством. 

Мета статті полягає у тому, щоб роз’яснити правозастосовникам зміст відповід-
них ознак, передбачених у КК України, висвітлити питання про те, яких помилок, що впли-
вають на вироки інших судів, припускаються вищестоящі судові інстанції.

За результатами дослідження зроблено наступні висновки. Причиною зазначених по-
милок найчастіше є відсутність навичок системного тлумачення кримінального закону, 
виявлення взаємозв’язків між його положеннями. 

З огляду на зміст ч. 2 ст. 121 КК України ставлення до смерті людини – лише необережне, 
оскільки умисел до спричинення смерті характеризує умисне вбивство, яке може вчиняти-
ся і з непрямим умислом. Непрямий умисел подібний до злочинної самовпевненості, адже 
також характеризується відсутністю бажання настання наслідків, тому потрібно до-
сконально розуміти їх відмінності. Самовпевненість означає, що, вчиняючи певні дії, особа 
впевнена в тому, що наслідки (смерть) не настануть. Із поняттям “упевненість” корелює 
термін “розрахунок”. Розраховувати можна лише на конкретні  обставини (свої сили, на-
вички, власні здібності стосовно аналізу супутніх факторів тощо). Якщо людина чогось не 
прорахувала та смерть усупереч її переконанням настала, в цьому й вбачається легковаж-
ність – вбивство вчиняється через необережність.
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За наявності непрямого умислу особа цілком розуміє, що саме її дії можуть спричинити 
смерть, та з цим погоджується (свідомо її припускає). Особа може не лише ставитися до 
смерті байдуже, а й прагнути, щоб вона не настала. Якщо особа сподівається на щасливий 
випадок, вина характеризується саме умислом, хоча і непрямим. Але суди часто ставлять в 
провину визначене у ч. 2 ст. 121, а не ст. 115 КК України, особі, яка спричинила потерпілому 
численні тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент їх заподіяння, тобто 
свідомо припускала смерть. Такі помилки виникають і через зміст роз’яснень вищестоящих 
судів, у яких стверджується, що ст. 115 застосовується у разі бажання смерті (прямий 
умисел), та скасовуються правильні вироки, де вбачається умисел непрямий.

Ключові слова: умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпі-
лого; умисне вбивство; вина; непрямий умисел; злочинна самовпевненість. 

Правильна кримінально-правова кваліфікація суспільно небезпечних ді-
янь є однією зі складових дотримання прав і свобод людини. Неправильне 
розуміння базових понять кримінального права тягне за собою помилки у 
кваліфікації, зокрема й стосовно злочинів проти життя та здоров’я людини. 
Однією з найбільш поширених вбачається плутанина між умисним тяжким 
тілесним ушкодженням, що спричинило смерть потерпілого, передбаченим  
у ч. 2 ст. 121 КК України, та умисним убивством. Помилкові, такі що не відпо-
відають положенням КК України, вироки, винесені за ч. 2 ст. 121 КК України, 
вкрай поширені. Це обумовлено, зокрема, висновками судів вище стоящих су-
дових інстанцій, які впливають на вироки інших судів.

Мета статті полягає у тому, щоб роз’яснити правозастосовникам 
зміст відповідних ознак, передбачених у КК України, висвітлити питання 
про те, яких помилок, що впливають на вироки інших судів, припускаються 
вище стоящі судові інстанції.

Методологічна основа статті є переважно традиційною: використано 
методи системно-логічного та порівняльного аналізу, які охоплюються діа-
лектичною пізнавальною методологією. Для посилення  аргументації зроб-
лено семантичний аналіз ключових слів, використаних у законодавчих ви-
значеннях, що є складовою методу філологічного аналізу.  

Насправді те, про що заявлено у назві статті як проблему, важко назвати 
такою із суто наукових позицій. Адже у КК України вказано ознаки, які прак-
тично усувають можливість наявності різних поглядів, як і дискусії щодо 
того, чим саме відрізняється умисне вбивство від умисного тяжкого тілесно-
го ушкодження, що потягло смерть потерпілого. Питання про співвідношен-
ня ч. 2 ст. 121 та ст. 115 КК України висвітлено в кожному підручнику, де роз-
глядається зміст Особливої частини кримінального права, в коментарях КК 
України усіх часів, обговорюється на лекціях з відповідної тематики в будь-
якій навчальній установі правового профілю.

Роз’яснення про зазначене співвідношення містяться й у постановах Пле-
нуму Верховного Суду України. “Постанови” вжито у формі множини тому, що 
це стосується не лише постанови від 7 лютого 2003 року № 12 “Про судову 
практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи”1 (ППВСУ), 

1 Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: постанова Пленуму 
Верховного Суду України від 7 лютого 2003 року № 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v0002700-03 (дата звернення: 15.03.2019).
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в якому коментується чинний КК України, а й попередньої постанови щодо 
КК України 1960 року. За часів СРСР цьому питанню було приділено увагу у 
відповідних постановах союзних республік і навіть Пленуму Верховного Суду 
СРСР. 

Зміст усіх роз’яснень однаковий і відповідає, зокрема, наведеному в п. 22 
ППВСУ. Надаючи рекомендації щодо розмежування тяжкого тілесного ушко-
дження, що спричинило смерть потерпілого, та умисного вбивства, суд зазна-
чає, що ‘визначальним при цьому є суб’єктивне ставлення винного до наслід-
ків своїх дій: при умисному вбивстві настання смерті охоплюється умислом 
винного, а в разі заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, яке спричини-
ло смерть потерпілого, ставлення винного до її настання характеризується 
необережністю’2.

Враховуючи негативний досвід застосування ч. 2 ст. 121 КК України, далі 
у тому самому пункті ППВСУ акцентується увага на тому, що ‘якщо винний 
діяв з умислом на вбивство, тривалість часу, що минув з моменту заподі-
яння ушкоджень до настання смерті потерпілого, для кваліфікації злочину 
як умисного вбивства значення не має’3. Здавалося б, тут усе зрозуміло: ч. 2 
ст. 121 КК України за ознакою настання смерті застосовується у разі наяв-
ності умислу щодо тяжкого тілесного ушкодження та необережності стосов-
но смерті. Мабуть, саме тому, що питання вирішується доволі просто (при-
наймні на перший погляд), автори коментарів та підручників стосовно від-
межування тяжкого тілесного ушкодження, що потягло смерть потерпілого 
від умисного вбивства, іноді обмежуються цитуванням п. 22 ППВСУ, не супро-
воджуючи це власним коментарем4.

Питання про співвідношення зазначених злочинів в усіх закладах вищої 
освіти відповідного профілю традиційно є одним із додаткових на іспитах, 
знання відповіді на яке може допомогти студенту або, навпаки, навіть від-
міннику не дасть змоги отримати високу оцінку. Відповідь, на яку при цьо-
му очікує викладач, може бути гранично стислою: “За тяжкого тілесного 
ушкодження ставлення до смерті є необережним, а при умисному вбивстві – 
умисним (про умисел до тяжкого тілесного ушкодження можна не згаду-
вати, оскільки він зазначений у самій назві ст. 121 КК України та, звісно ж, 
в її диспозиції). Якщо ж студент відповідає, що при тяжкому тілесному ушко-
дженні смерть настає не одразу, а через певний час після нанесення, – доля 
його сумна: такі знання можуть бути оцінені негативно навіть за умови, що 
інші питання висвітлені блискуче.

Тим більшим є здивування викладача, коли таку відповідь він чує від осо-
би, яка вже вивчила кримінальний закон та його застосовує. На превели-
кий жаль, у кожному заїзді прокурорів, які підвищують свою кваліфікацію у 
Націо нальній академії прокуратури України, обов’язково виявляється хоча б 

2 Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: постанова Пленуму 
Верховного Суду України (н 1).

3 Там само.
4 Див.: В Тацій та ін. (ред), Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. 

(5-те вид допов, Право 2013) т 2, 21; О Джужа та ін. (ред), Науково-практичний коментар Кримінального 
кодексу України (Юрінком Інтер 2016) 306.
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одна особа, яка впевнено заявляє, що застосовує ч. 2 ст. 121 КК України, коли 
має місце “розрив у часі” між нанесенням тяжкого тілесного ушкодження та 
настанням смерті. Причина живучості такої кримінально-правової “міфоло-
гії” загадкова. Проте вона спостерігається протягом багатьох десятиріч та 
змушує знову і знову, з року в рік, її викривати, роз’яснюючи людям, які ви-
рішують людські долі, що вони помиляються.

Безперечно, процес роз’яснення начебто елементарних, “студентських” 
понять починається зі з’ясування питання: чому, незважаючи на те, що про 
необережне ставлення до смерті у ч. 2 ст. 121 КК України не йдеться, усе одно 
тут можна вбачати винятково необережну форму вини. Насамперед уяв-
на конструкція “умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть 
з умислом” – це повний нонсенс (і не лише тому, що смерть спричиняє не 
ушкодження, а злочинець). Умисел до спричинення смерті може свідчити 
лише про умисне вбивство. Зрозуміло й те, що смерті при вбивстві завжди 
хоча б на мить передує тяжке тілесне ушкодження, саме воно є невідворот-
ним етапом загибелі людини; “оминаючи” тяжке тілесне ушкодження (на-
приклад, втрата органом його функції), смерть спричинити неможливо. Пе-
реконливим щодо цього сприймається роз’яснення Верховного Суду, а саме: 
‘<…> за своєю суттю, природою речей заподіяння смерті відбувається єди-
ним засобом – завданням тілесних ушкоджень’5. Але наведене не означає, 
що кожне вбивство необхідно кваліфікувати за сукупністю з тяжким тілес-
ним ушкодженням. У тій самій постанові слушно констатовано, що в ч. 2 
ст. 121 КК України передбачено складний злочин, ‘<…> виділений законодав-
цем в окремий вид необережного заподіяння смерті’6. Свідченням того, що 
у ч. 2 ст. 121 КК України йдеться лише про необережне ставлення до смерті, 
є санкція, менша, ніж у ст. 115 Кодексу. Тобто перше, головне, питання (не-
обережна форма вини стосовно смерті, до якої призвело тяжке тілесне ушко-
дження, заподіяне умисно) вирішується просто: у ч. 2 ст. 121 КК України за 
ознакою “що спричинило смерть потерпілого” передбачено стосовно смерті 
винятково необережну форму вини.

Втім, постає друге запитання. Насправді й воно є простим, але для того, 
хто розуміє, що кожна з форм вини (умисел та необережність), своєю чергою, 
існує у двох видах: відповідно до ст. 24 КК України умисел може бути не лише 
прямим, а й непрямим; у ст. 25 КК України визначено два види необережності: 
злочинну недбалість та злочинну самовпевненість.

Здавалося б, нетактовно ставити людині, яка має вищу юридичну освіту, 
запитання про те, яким чином необхідно кваліфікувати заподіяння смерті, 
якщо ставлення до неї характеризується непрямим умислом. Адже варіатив-
ності відповіді на нього бути начебто не може. Якщо до спричинення смерті 
спостерігається наявність саме умислу (не має значення, якого), то вбивство 
однозначно є умисним. Але питати про це змушує сумна обставина: на за-
няттях з проблем кримінально-правової кваліфікації, хоча й рідко, але дово-

5 Постанова Верховного Суду від 9 жовтня 2018 року. Справа № 760/4968/15-к. URL: http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/77087784 (дата звернення: 15.03.2019).

6 Там само.
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диться почути репліку, що статті про умисне вбивство можна застосовувати 
лише за наявності прямого умислу, а у разі непрямого – кваліфікувати запо-
діяння смерті потрібно як убивство через необережність, тобто за ст. 119 КК 
України.

Алогічність такого висловлювання спонукає викладача звертатися до еле-
ментарних, базових понять кримінального права. При цьому виявляється, 
що про існування непрямого умислу дехто з практичних працівників взагалі 
забув. І не лише прокурори. Від суддів автору цієї публікації також доводило-
ся чути: “Якщо особа не бажає смерті іншій людині, вбивство є необережним”. 
Про те, що, не бажаючи смерті, суб’єкт убивства може її свідомо припускати, 
а отже, діяти з непрямим, проте все одно – умислом, доволі часто навіть не 
згадують.

Таке ставлення до законодавчих визначень вкрай негативно позначаєть-
ся на практиці застосування кримінально-правових норм, що вбачається з 
Єдиного державного реєстру судових рішень (Реєстр). Він переповнений по-
милковими вироками: суб’єктів, ставлення яких до смерті особи внаслідок 
умисного заподіяння їй тяжкого тілесного ушкодження характеризується 
непрямим умислом, масово притягують до кримінальної відповідальності не 
за ст. 115, а за ч. 2 ст. 121 КК України.

Ситуація ускладнюється тим, що навіть ті практичні працівники, які 
пам’ятають про існування умисного вбивства з непрямим умислом, не мо-
жуть відрізнити цей вид вини від злочинної самовпевненості, тобто не-
обережної її форми. А це вже наступна, третя проблема. Причому проблема, 
спричинена не законодавчими помилками (яких у КК України дуже багато), 
а неуважністю до тексту кримінального закону тих, хто його застосовує.

Тож, незважаючи на те, що про відмінність непрямого умислу та злочинної 
самовпевненості можна зробити власні висновки, якщо вдумливо вникнути 
в кожне слово ст. ст. 24 та 25 КК України, а також на те, що про таке розмежу-
вання йдеться в кожному підручнику, що стосується Особливої частини кри-
мінального права, є необхідність обговорити це питання іще раз.

Отже, чому непрямий умисел плутають зі злочинною самовпевненістю та 
що потрібно розуміти, щоб уникнути цієї плутанини?

Важливість цього питання складно перебільшити, оскільки зазначе-
ні види вини належать до різних її форм. А про різницю в кримінально-
правовому реагуванні на умисні злочини та злочини, вчинені з необереж-
ності, навряд чи потрібно нагадувати. Зазначимо про інше: фактично в усіх 
розділах КК України як кваліфікуючу ознаку дуже великої кількості складів 
злочинів передбачено загибель людей. Зокрема, це стосується таких відомих 
усім правоохоронцям статей КК України, як ст. 286 “Порушення правил безпе-
ки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують тран-
спортними засобами”, ст. 194 “Умисне знищення або пошкодження майна”. 
У таких випадках завжди передбачається заподіяння смерті з необереж-
ності. І знову постає питання про відмежування непрямого умислу від 
злочинної самовпевненості. Той, хто цього вирішити не здатний, не зрозу-
міє, що у разі хоча б непрямого умислу до загибелі людей ця кваліфікую-
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ча ознака відсутня, а подію необхідно додатково кваліфікувати як умисне 
вбивство.

Тому повернімося до питання про розмежування непрямого умислу та 
злочинної самовпевненості. Для зручності сприйняття відтворимо їх законо-
давчі формули.

Частина 3 ст. 24 КК України: “Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлюва-
ла суспільну небезпечність свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала 
його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала 
їх настання”.  

Частина 2 ст. 25 КК України: “Необережність є злочинною самовпевненіс-
тю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних на-
слідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала 
на їх відвернення”. 

Спочатку визначимо подібне у цих видах вини. Як бачимо, обидва зближує 
те, що особа передбачає можливість настання смерті, але (на відміну від пря-
мого умислу) її не бажає. У формулюванні непрямого умислу про це йдеться 
конкретно, а щодо злочинної самовпевненості – вбачається з того, що особа, 
хоча і легковажно, проте розраховує на їх відвернення, а з бажанням наслід-
ків це не сумісно.

Стосовно відмінностей між цими видами вини. Почнімо з розгляду назви 
виду необережності, що аналізується: злочинна самовпевненість. Очевидно, 
що ключове поняття в ньому – “впевненість”. Вже з нього однозначно вбача-
ється, що цей вид вини характеризується впевненістю суб’єкта в тому, що на-
слідок, настання якого він передбачає, не настане. Виникає похідне запитан-
ня: як можна передбачати наслідки своїх дій і в той же час бути впевненим, 
що вони не настануть? Проте це питання – до законодавця, який припустив-
ся певної неточності, вживаючи поняття “свої” дії. Бездоганно було б, якби 
йшлося про “подібні” дії. Разом з тим уся конструкція ч. 2 ст. 24 свідчить про те, 
що мається на увазі саме абстрактне передбачення наслідків: особа розуміє, 
що дії, які вона вчиняє, потенційно небезпечні, тобто можуть потягти нега-
тивні наслідки, проте уявляє ситуацію таким чином, що саме її поведінка до 
цього не призведе. 

Що ж є причиною впевненості в ненастанні наслідків? Відповідь знаходи-
мо теж у законі. Проаналізуємо вислів “розраховує на їх відвернення”. Слово 
“розраховує” означає ситуацію, коли людина її “прорахувала”. Саме із понят-
тям “розрахунок” корелює термін “упевненість”. Особа впевнена, що нега-
тивні наслідки від її дій не настануть тому, що проаналізувала усі супутні, 
конкретні саме для певного часу та місця обставини (людський мозок, якій 
працює швидше, ніж комп’ютер, дозволяє зробити це миттєво) й дійшла ви-
сновку, що її дії небезпечними не є. Тому й дозволяє собі їх вчинити.

Проте не завжди все можна розрахувати. Чогось особа не прорахувала і в 
цьому й вбачається її легковажність, тому вона й відповідає за необережне, 
у виді злочинної самовпевненості, спричинення шкоди. Зауважимо, що само-
впевненість аж ніяк не означає, що особа розраховує лише на власні якості, 
особисті сили та вміння. Самовпевненість виявляється й у тому, що людина 
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переоцінює свої інтелектуальні можливості стосовно бездоганності власно-
го аналізу супутніх обставин. Дуже важливо, що особи, які спричинили шко-
ду через злочинну недбалість, цілком щиро стверджували, що в жодному разі 
не дозволили б собі таких дій, якби могли б уявити, до чого вони призведуть. 
Якщо їхні розрахунки справді були небезпідставними, це, безперечно, так і є.

 Показовою, зрозумілою для сприйняття є ситуація, коли батько впускає 
свою дитину, граючись із нею, – високо підкидаючи. Трагічні випадки, коли 
внаслідок таких ігор діти отримують тілесні ушкодження й навіть гинуть, 
на превеликий жаль, відомі в судовій практиці. Підкидати малюка дозволя-
ють собі, мабуть, усі батьки – це нікому не заборонено. Проте відбуваються й 
жахливі події. Розрахунок батька, який ґрунтується на власному досвіді, зна-
нні своєї реакції, сили тощо, може не виправдатися через “не прораховані” 
ним обставини. В цьому й вбачається легковажність. Відомі випадки, коли 
людина впускала дитину, злякавшись несподіваного гуркоту в сусідній квар-
тирі чи на вулиці, інші “непрораховані” події. Звісно ж, тут може йтися про не-
обережне спричинення шкоди саме через злочинну самовпевненість. Зрозу-
міло, що особа мала підстави для впевненості у тому, що все буде “як завжди”. 
Цілком можна повірити й запевненням батька, що він не підкидав би дитину, 
якби в нього не було б упевненості в небезпечності власних дій.   

Підсумком аналізу ознак злочинної самовпевненості є висновок: цей вид 
необережності характеризується тим, що суб’єкт, який спричинив шкоду, був 
упевнений у тому, що негативні наслідки, які на його розсуд можливі в інших 
(абстрактних) випадках, від його власних дій не настануть, оскільки він про-
рахував, проаналізував усі (на його думку) конкретні  обставини. Саме роз-
рахунок на конкретні фактори й породжує упевненість у тому, що “усе буде 
добре”. На цій упевненості й ґрунтується аналізований вид  необережності, 
довколо неї й концентруються усі інші ознаки вини з назвою “злочинна 
 самовпевненість”. 

З наведеного вбачається, що саме відсутністю впевненості в ненастанні 
наслідків характеризується той вид умислу, що має назву “непрямий”. Про 
це  свідчать слова щодо наслідків “свідомо припускає” в законодавчому 
 формулюванні. 

Знову спробуємо зрозуміти сутність слів, використаних у законі. Семан-
тичний аналіз дасть змогу виявити, що словосполучення “свідоме припущен-
ня” корелює з такими поняттями, як “не виключає”, “погоджується”. Саме на 
ознаку “погоджується” найчастіше вказують дослідники, зокрема, Р. Вереша7. 
Тобто специфікою непрямого умислу є те, що особа вчиняє певні дії, розумі-
ючи, що від них імовірно можуть бути негативні наслідки, які їй не потрібні 
(вона їх не бажає), проте така перспектива її не зупиняє.

Емоційне ставлення при цьому може бути будь-яке, оскільки про нього в 
законі не йдеться. Тому складно визнати бездоганною позицію авторів, коли 
єдиним варіантом називають байдужість до наслідків. Лише як байдужість 
характеризують непрямий умисел, наприклад, О. Дудоров та О. Письмен-

7 Див.: Р Вереша, Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. (2-ге вид. переробл. та 
допов., Центр учбової літератури 2012) 138.
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ський, які вказують, що ‘вольовий момент непрямого умислу полягає в тому, 
що особа не бажає настання суспільно небезпечних наслідків, які вона усві-
домлює, але свідомо їх припускає, ставиться до настання наслідків байдуже’8.

Разом з тим особа може бути до наслідків не байдужою (емоційно ней-
тральною). Можливо, їй соромно за себе; більше того, суб’єкт може навіть 
боятися здійснення того, що він передбачає, мріяти, аби цього не сталося. 
Проте й у такому разі він все одно прагне до своєї мети, вчиняє небезпечні 
дії, розуміючи, що побічний результат можливий, причому такий, якого не 
хотілося б.

Як приклад можна навести ситуації, коли суб’єкт з метою помсти спричи-
няє своєму ворогу тяжке тілесне ушкодження, при цьому таке, щоб той зали-
шився калікою на все життя та пам’ятав, за що “покараний”. Звісно ж, такий 
злочинець зацікавлений, щоби поранений не помер – смерть не входить до 
його планів, він її не лише не бажає, а дуже хотів би, щоб вона не настала. Про-
те нічого для цього не робить, залишає травмованого в безлюдному місці, 
сподіваючись, що, мабуть, хто-небудь з’явиться та допоможе жертві чи сама 
вона зможе якось дістатися до людей та звернутися до них по допомогу. Але 
за таких обставин може йтися лише про сподівання на те, що смерть не на-
стане. Слово “сподівання” (надія) відображає саме ситуацію невпевненості в 
благополучному розвитку подій. Сподівання несумісне з розрахунком. Роз-
раховують на конкретні обставини. Сподіваються на везіння, вдалий збіг об-
ставин, щасливий випадок – на щось невизначене та необов’язкове. 

Принагідно зазначимо, що іноді дослідники припускаються неточності у 
поняттях. Наприклад, кажуть про “сподівання на конкретні обставини” та 
“надію на щось невизначене”9. Проте на конкретні обставини, хай і легковаж-
но, але розраховують (не випадково саме це слово застосовано у законодав-
чому визначенні злочинної самовпевненості), а не сподіваються. А “невизна-
ченість” атрибутивна для надії, іншою вона бути й не може.

Якщо злочинець розуміє, що поранення настільки тяжке, що смерть все ж 
таки може настати, навіть у разі сподівання на “милість Божу”, це означає, що 
він ризикує, тобто розуміє про можливість настання смерті – свідомо припус-
кає думку про це. Якщо сподівання злочинця не виправдалися, особа помер-
ла –  це і є заподіяння смерті з непрямим умислом, тобто умисне вбивство. 
Якщо ж злочинцю “пощастило” – смерть, яка суперечила б його інтересам, 
не настала – подія кваліфікується як тяжке тілесне ушкодження, тобто за на-
слідками, які фактично настали. При цьому необхідно пам’ятати, що за наяв-
ності непрямого умислу стосовно смерті замах на вбивство неможливий за 
визначенням ч. 1 ст. 15 КК України (замах характеризується виключно пря-
мим умислом). 

На превеликий жаль, коли така ситуація пропонується практичним пра-
цівникам для кваліфікації без попереднього обговорення відмінності тяжко-
го тілесного ушкодження, що потягло смерть, від умисного вбивства та без 

8 О Дудоров та Є Письменський, ‘Проблеми встановлення виду умислу при кваліфікації злочинів проти 
життя і здоров’я’ О Дудоров, Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці) (ВАІТЕ 2017) 195.

9 Див.: Р Вереша, Кримінальне право України. Загальна частина (н 6) 140.
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нагадування про існування непрямого умислу (передбаченого й у КК Украї-
ни), помилкову відповідь надають буквально хором. Більше того, реакція на 
слова викладача, що це неправильно, іноді буває вкрай бурхливою. Причому 
головним “аргументом” слухачів на користь того, що описана історія нібито 
є типовим прикладом застосування ч. 2 ст. 115 КК України, слугує посилання 
на вироки.

Дуже сумно, але відомості, які містить Реєстр, справді свідчать саме про 
таке. Значна частина вироків, винесених за ч. 2 ст. 121 КК України, є необ-
ґрунтованими. Там, де насправді вбачається умисне вбивство, застосову-
ється ч. 2 ст. 121 КК України. Це трапляється, незважаючи на цитовані вище 
роз’яснення ППВСУ щодо необережного ставлення до смерті, яке вбачаєть-
ся у ч. 2 ст. 121 КК України. Ігнорується і п. 26 ППВСУ: “Вбивство чи заподі-
яння тілесних ушкоджень внаслідок злочинної самовпевненості необхідно 
відмежовувати від учинення цих діянь із непрямим умислом (коли винна 
особа передбачала і свідомо припускала настання відповідних наслідків, 
не розраховуючи при цьому на якісь конкретні обставини, які могли б його 
 відвернути)…”

Разом з тим складно знайти вирок, винесений за ч. 2 ст. 121 КК України, де 
обговорювалося б спричинення смерті з необережності. Найчастіше пишуть, 
що умисел винного був спрямований на спричинення тяжкого тілесного 
ушкодження, від якого потерпіла особа померла, і з цього роблять “висно-
вок”, що дії кваліфікуються як тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило 
смерть потерпілого. Тобто ставлення до загибелі людини (форма вини) на-
віть не згадується.

Саме таке спостерігається, наприклад, у судовому рішенні стосовно осо-
би, яка спричинила іншій множинні травми голови. У вироку ушкодження 
характеризуються як такі, що ‘носять ознаки тяжких тілесних ушкоджень за 
критерієм небезпеки для життя, як в момент спричинення, так і за своїми на-
слідками, а в даному конкретному випадку, як такі, що призвели до смерті по-
терпілого та знаходяться у прямому причино-наслідковому зв’язку із безпо-
середньою причиною смерті’10. Стосовно ставлення до смерті у вироку лише 
побіжно згадується, що, за словами обвинуваченого, вбивати потерпілого він 
не хотів. За правилами кваліфікації суд зобов’язаний був навести докази, що 
смерть спричинено з необережності, причому вказати її конкретний вид: або 
злочинна самовпевненість, або злочинна недбалість. Насправді ж необереж-
ність тут навряд чи можлива. Невже, передбачаючи настання тяжких тілес-
них ушкоджень, та ще й таких, що небезпечні для життя в момент заподіян-
ня, можна не передбачати настання смерті? Адже небезпечність ушкоджень 
для життя включає в себе розуміння того, що від таких без надання медичної 
допомоги найчастіше помирають. Таким чином, передбачення смерті як на-
слідку умисного спричинення тяжкого тілесного ушкодження, що небезпеч-
не для життя в момент заподіяння,  фактично презюмується. А те, що особа 
не бажала смерті, означає, що вона свідомо припускала її настання (жодних 

10 Вирок Чутівського районного суду Полтавської області від 18 січня 2019 року. Справа № 550/917/18. 
URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79267538 (дата звернення: 10.03.2019).
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конкретних обставин, які свідчили б про впевненість злочинця в тому, що по-
терпілий не помре, в тій ситуації не було). Отже, наявний непрямий умисел, 
за якого дії підсудного необхідно кваліфікувати як умисне вбивство. 

Подібна помилка вбачається й у вироку, який розглядається у Національ-
ній академії прокуратури України на практикумі з кримінально-правової 
кваліфікації. Йдеться про дії злочинця, який буквально розтоптав черевика-
ми свою матір-інваліда. Проте суд кваліфікував його жахливі дії як умисне 
тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, знов-таки не аналізуючи 
ставлення злочинця до загибелі матері. У вироку йдеться: ‘Маючи умисел на 
спричинення тяжких тілесних ушкоджень <…> усвідомлюючи, що перед ним 
на підлозі в безпорадному стані знаходиться його рідна мати, продовжив на-
носити удари <…> спричинивши при цьому їй тяжкі тілесні ушкодження, від 
яких остання померла’11. При цьому у вироку зазначено, що потерпілій було 
нанесено в обличчя та тулуб не менше двадцяти ударів, які призвели до пе-
релому грудини, хребта з пошкодженням спинного мозку, множинними пе-
реломами ребер, уламками яких були розірвані внутрішні органи, зокрема 
нирки. Про яку смерть через необережне ставлення тут може йтися?! Та про 
неї у вироку не згадано. Хоча застосування ч. 2 ст. 121 КК України потребує 
твердження, що “злочинець спричинив матері смерть через необережність” 
(з аргументованою вказівкою на конкретний вид цієї форми вини). Але така 
фраза сприймалася б як цинізм! У наведеному випадку вбачаються ознаки 
навіть умисного вбивства з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 115 КК Украї-
ни), а не тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. 
Принаймні умисне вбивство тут є очевидним. Проте відповідний вирок без 
оскарження незабаром (11 квітня 2017 року) “благополучно” набрав закон-
ної сили.

Прикро, що вищестоящі суди не лише не виправляють подібні помилки 
нижчестоящих, а навпаки, скасовують і без того рідкісні правильні рішення. 
Чого вартує, наприклад, така позиція: ‘Наносячи два удари кулаком в голо-
ву потерпілого, Особа_7 хоча і діяв умисно, проте не бажав настання смерті 
Особа_9’12. Суперечливість цитованої фрази не викликає сумніву (щоправда, 
у ній не визначено, про який саме умисел ідеться – до спричинення смерті 
чи тяжкого тілесного ушкодження). Адже у цій самій ухвалі міститься  по-
силання на ППВСУ, де вказано про необережне ставлення як ознаку тяжкого 
тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. В ухвалі прямо 
вказано і про те, що удари наносилися в життєво важливий орган та що тяжкі 
тілесні ушкодження, які ставляться в провину злочинцю, належать до небез-
печних для життя в момент заподіяння. А це свідчить про умисел, хоча й не-

11 Вирок П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 9 березня 2017 року. Справа 
№ 190/239/17-к. Провадження № 1-кп/190/33/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65213750 
(дата звернення: 10.03.2019).

12 Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізовано-
го суду Украї ни з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28 вересня 2017 року. Справа 
№ 646/10855/15-5. URL: https://protocol.ua/ru/vssu_viznachalnim_dlya_kvalifikatsii_diy_vinnoi_osobi_
za_st_115_kk_ukraini_e_spryamovanist_umislu_vinnogo_ta_bagannya_nastannya_smerti_poterpilogo_ 
(дата звернення: 10.03.2019).
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прямий, щодо спричинення смерті. Небажання смерті не нівелює умисел до 
неї і не перешкоджає кваліфікації події саме як умисного вбивства. Попри це в 
ухвалі зафіксовано: 

Вказані дії засудженого повністю охоплюються диспозицією ч. 2 ст. 121 КК України, 
яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження, 
що спричинило смерть потерпілого. <…> Таким чином <…> колегія суддів дійшла ви-
сновку про необхідність перекваліфікації вчиненого Особа_7 діяння з ч. 1 ст. 115 на 
ч. 2 ст. 121 КК України13. 

Цю хибну ідею підхопили адвокати які, інтерпретуючи цитовану ухвалу, 
стверджують: ‘Визначальним для кваліфікації дій особи за ст. 115 КК України 
є наявність прямого умислу на позбавлення життя потерпілого, а в разі запо-
діяння тяжкого тілесного ушкодження, що заподіяло смерть потерпілого, то 
такі наслідки характеризуються необережністю’14. Як бачимо, й тут непря-
мий умисел “зник” (або “розчинився” у необережності). Не хочеться вірити, 
що адвокат справді забув про те, що умисел буває двох видів. Радше, це по-
ходить від зацікавленості в кваліфікації дій підзахисного за більш “м’якою” 
статтею.

За результатами дослідження доходимо таких висновків. Причиною зазна-
чених помилок найчастіше є неуважність правозастосовників до встановле-
них у законодавстві ознак, відсутність навичок системного тлумачення кри-
мінального закону та виявлення взаємозв’язків між його положеннями. 

З огляду на зміст ч. 2 ст. 121 КК України ставлення до смерті потерпілого 
може бути лише необережним, незважаючи на те, що у тексті статті це не 
зазначено, оскільки про умисел до смерті йдеться у інших статтях: тих, які 
передбачають умисне вбивство (загальна норма – ст. 115 КК України). Про те 
саме свідчать і результати порівняння санкцій відповідних статей.

Правозастосовники доволі часто забувають, що позбавлення життя з не-
прямим умислом також є умисним убивством. Непрямий умисел подібний 
до злочинної самовпевненості, оскільки також характеризується відсутніс-
тю бажання наслідків, тому потрібно досконально розуміти відмінність між 
цими видами вини.

Ключовим моментом щодо розмежування злочинної самовпевненості, яка 
належить до форми вини “необережність”, та непрямого умислу, що є різно-
видом вини умисної, слугує впевненість чи невпевненість у ненастанні на-
слідків. Злочинна самовпевненість означає: особа впевнена, що наслідки не 
настануть, оскільки прорахувала усі (на її думку) супутні обставини. При не-
прямому умислі така впевненість відсутня.

Особа, яка діє з непрямим умислом, передбачає, що саме від цих дій мож-
ливий наслідок, який їй не потрібен (у цьому контексті йдеться про смерть), 
не впевнена, що він не настане, проте все одно вчиняє небезпечні дії (зо-

13 Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ від 28 вересня 2017 року. Справа № 646/10855/15-5 (н 11).

14 ‘Визначальним для кваліфікації дій винної особи є спрямованість умислу’ <http://advokat-panasenko.
kh.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=594:2017-11-24-07-22-39&catid=37:2013-06-26-06-
30-32&Itemid=88>  дата звернення 15 Березень 2019.
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крема, заподіює тяжке тілесне ушкодження). Зрозуміло, що настання смерті 
при цьому злочинець не виключає, тобто припускає її. При непрямому умис-
лі особа не обов’язково ставиться до наслідків байдуже. Вона може мріяти, 
щоби смерть не настала, сподіватися на щасливий випадок, вдалий збіг об-
ставин – щось необов’язкове та конкретно не визначене. Сподівання несуміс-
не з розрахунком. Воно не призводить до впевненості у тому, що небажане не 
трапиться. Якщо мрії, сподівання, надії суб’єкта не збулися, смерть настала, 
то це і є спричиненням її з непрямим умислом, тобто умисним убивством. 
Але суди за подібних обставин часто кваліфікують злочин за ч. 2 ст. 121 КК 
України, навіть не намагаючись докладно охарактеризувати вину стосовно 
спричинення смерті.

Такі помилки виникають і через зміст роз’яснень вищестоящих судів, 
у яких всупереч законодавчим визначенням та рекомендаціям ППВСУ ствер-
джується, що ст. 115 застосовується у разі бажання смерті, не згадуючи про її 
свідоме припущення, та скасовуються вироки за цією статтею, де вбачається 
умисел непрямий. 

Саме помилковість роз’яснень високих судових інстанцій покладена в 
основу назви публікації та розглядається як стара проблема у новому вимірі. 
Як такий (неочікуваний) її вимір можна розцінювати “студентські” помилки 
в рішеннях поважних судових органів. Сумно, що хибні роз’яснення надають 
особи, зобов’язані знати закон досконально та вміти правильно, дохідливо 
доводити його зміст до тих, хто закон застосовує. Здається, наукова спільно-
та зобов’язана всіляко протистояти цьому неприпустимому явищу. 
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THE DIFFERENCE OF SERIOUS BODILY INJURY THAT CAUSED DEATH 
OF THE VICTIM FROM INTENTIONAL HOMICIDE:

OLD PROBLEM IN A NEW MEASUREMENT

Abstract.  Misunderstanding of the basic concepts of criminal law entails mistakes in the 
qualification of socially dangerous acts. One of the most common is the confusion between part 2 of 
Art. 121 of the Criminal Code of Ukraine concerning intentional bodily injury, which caused the death 
of the victim, and intentional murder. 

The purpose of the paper is to clarify the content of the relevant features provided by the 
Criminal Code of Ukraine to law enforcement officials to highlight the issue of which mistakes 
affecting the sentences of other courts are foreseen by the higher courts.

According to the results of the research, the following main conclusions were made. The reason 
for these errors most often is the lack of skills in the systematic interpretation of the criminal law, the 
identification of the relationship between its provisions.
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According to the content of part 2 of Art. 121 of the Criminal Code of Ukraine regarding the 
death of a person – only careless, since the intention to cause death is characterized by a deliberate 
killing, which can be committed with an indirect intention. Indirect intent is similar to criminal 
self-confidence, because it is also characterized by a lack of desire for an aftermath, so you need to 
thoroughly understand their differences. Self-confidence means that, in certain actions, the person 
is confident that the consequences (death) will not come. The notion of “confidence” correlates the 
term “calculation”. It is possible to count only on specific circumstances (their strengths, skills, their 
own abilities in relation to the analysis of concomitant factors, etc.). If a person has not figured out 
something and death has come contrary to her beliefs, this is also a frivolity – the murder is committed 
through negligence.

In the presence of indirect intent, the person fully understands that it is its actions that can cause 
death, but agrees with it (it consciously implies it). A person can not only relate to death indifferently, 
but also strive that it does not come. If a person hopes for a happy event, the guilt is characterized by 
the intention, although indirect. But the courts are often blamed on part 2 of Art. 121, but not art. 115 
of the Criminal Code of Ukraine to a person who caused the victim numerous heavy bodily injuries, 
dangerous to life at the time of their infliction, that is, consciously assumed death. Such mistakes 
also arise from the content of explanations of higher courts, which claim that Art. 115 applies in the 
case of a desire for death (direct intent), and the correct sentences are canceled, where the intent is 
implicit.

Keywords: intentional bodily injury; which caused the victim’s death; intentional murder; 
guilt; indirect intent; criminal self-confidence.


