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особи»



Мета навчальної дисципліни:

Кваліфікація кримінальних правопорушень проти

життя та здоров’я особи сприятиме більш глибокому

розумінню питань, пов’язаних із:

- проблемами кваліфікації кримінальних

правопорушень проти життя та здоров’я особи;

- з’ясуванню ознак відповідних складів кримінальних

правопорушень, їх видів;

- розмежуванню із суміжними кримінальними

правопорушеннями;

- відмежуванням їх від діянь, що не є кримінально-

протиправними;

- урахуванню їх особливостей при розв’язанні

конкретних кримінальних проваджень суддями,

працівниками прокуратури, органів внутрішніх

справ, що впливатиме на підвищення ефективності

практики застосування кримінального закону і

зменшення кількості судових помилок.



Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи

передбачає здійснення кримінально-правової оцінки таких суспільно

небезпечних і протиправних діянь, що, посягаючи на життя й здоров’я

особи, руйнують і спотворюють ці найцінніші блага, а також наражають на

небезпеку заподіяння їм шкоди.

Основними завданнями дисципліни «Кваліфікація

кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи» є:

навчання правильному орієнтуванню в діючому кримінальному

законодавстві, набуття вміння застосовувати норми кримінального

законодавства та інших нормативно-правових документів при

розгляді питань кваліфікації суспільно-небезпечних діянь; вивчення

курсу повинно сприяти формуванню навичок по застосуванню

основних правил кваліфікації кримінальних правопорушень на

стадіях кримінально-процесуальної діяльності; під час вивчення

курсу повинні розкриватися зв'язки кримінального права України з

іншими галузями права і юридичними навчальними дисциплінами.



У кримінально-правовій теорії кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи 

поділяються на три групи (кримінальні правопорушення проти життя особи, кримінальні 

правопорушення проти здоров’я особи та кримінальні правопорушення, що ставлять у небезпеку 

життя та здоров’я особи), розгляньмо спеціальні питання кваліфікації кожної з цих груп, а саме –

кваліфікацію:

1) кримінальних правопорушень проти життя особи, що включає дослідження питань про

кваліфікацію вбивств (статті 115–119 КК), доведення до самогубства (ст. 120 КК) та погрози

вбивством (ст. 129 КК);

2) кримінальних правопорушень проти здоров’я особи, що охоплює з’ясування положень про

кваліфікацію:

а) тілесних ушкоджень (статті 121–125 і 128 КК);

б) завдання фізичних або моральних страждань (статті 126 і 127 КК);

в) зараження соціальними хворобами (статті 130 і 133 КК);

3) кримінальних правопорушень , що ставлять у небезпеку життя та здоров’я особи, що передбачає

розгляд кваліфікації:

а) кримінальні правопорушення у медичній сфері (статті 131, 132, 138–145 КК);

б) інших кримінальних правопорушень.




