
І те, і іНІІІе усунаЄТhОІ 0)LI01\H1 і1 Н1\Н1 C<l\H1\H1 :шсоf>аVІИ ІІСИХО<J.На.-Іі3у. 

ТоVІу КрИ\1іНО.-ІОІ"і}І і НС}І наука І<рИVІіНШІhНОІ"О ІІр<ІН<І ІІОНИННа ТіСНО юа

ЄVІОіLі}ІТИ 3 ІІСИХОJІОІ"іЄЮ T<l ІІСИХОаНаJІі3ОМ. АіLЖе, ХОЧ і pi;LKO, аJІе існує 

група неусвідомлених з.:ючинів, яких без взаємо.J:ії цих наук і без :\tіж

J:исuип .. lінарних J:ос.:Jі.J:жень уникнути дуже важко. 
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МАХАТАДЗЕ К. Г. 

Націона.1ьни:іі: універсІпет «Оцеська юрІ[.ЦІІ'ПІа акаце:иія», 

аСІІЇран 1· кафс,Ір~І Кр~І \ІЇНОJІОІ'ЇЇ "І а КJ1І-І\ІЇ H<LihHO-HI·IKOHiiH'IOI-(J І І рана 

ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ ТА НЕНАдАННЯ 

ДОІІОМОГИ ОСОБІ, ЯКЛ ІШРЕБУВЛЄ В ІІЕБЕЗІШЧІІОМУ 

JJ..IIЯ ЖИТГЯ СТ-1.111 

.Захист життя та пороn'я .lЮЛ:ПІИ с пріоритепш:\t J:.:Jя циnLlізоnа
пих країн. Ст. 27 Копституції України ·:шкріІL:Jюс Jахист життя .1Іоди
пи n якості обоn'язка J:ержаnи. Ця про6.1ема с па.J:зnичайпо nаж.1иnою, 
аюке нcoGxi;LHO ~щіtісНИТИ р03\1ежунаНН}І \1іЖ 3<J.IIOiLi}IHHИVI ІІІКОіШ ІІІШІ

ХОVІ аКТИННИХ ;tii1 та 6e3iLiiOІhHOCTi. Бі.-ІhІІІіСТh :1.-ІОЧИНіН ІІрОТИ ЖИТ'І'}І та 

з.J:оров'я особи вчиняються ш .. 1яхом активних J:ій (нанесення y.J:apy, 
скидання з висоти та ін.). ОJ:нак, є ск.rш.J:и, що характеризуються без.J:і

я..lьністю (ненадання допомоги особі, шо перебуває у небезпечному J:.:Jя 

життя етапі, неnикопаппя обоn'яжіn :\tеJ:ИЧІІИ:\fИ або фар:иаuеnтичпи

:ми працішшка:ии та ін.). 
Нена;(анни )·юІюмоІ'И Gукна.-Іnно ро:1уVІієтnо1 ик не )·шти J(ОІІО\ЮІ')', 

не СІІрИ}ІТИ, не ІІі)('І11ИVІУН<ІП1 особу, не ритунати і-і, не СІІрИ}ІТИ Н ;Ііку

В3ННі особи чи полегшенні її стражцань. Схожим J:O uього є визна
чення поняття <(ненаJ:ання допо:v~оrю> і в науці кри:\'Ііна .. 1ьного права. 
Зокре:\'rа, 13. К. Гришук зазначає, шо нена.аання J:опомоги є юриJ:ІРІНИМ 
сипопі:\Ю:\f за .. 1ишеппя n небезпеці і nизпачасться як неnжиття особою 
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3аХ(ЩіН, HCOGXi}lHИX }(ШІ Hi}(HCJJHCHIOI НС6С3ІІСКИ li,JI$.1 ЖИТТ$.1 ІІОТСрІІіJІОІ'О. 
М. Й. Коржан<.:hки~і ІІі;( нсна;(анюІVІ }(ОІІОVІоги р(нумін нсниконанн!-І 
НСТ3НОН_ІІСНОІ'О 33КОНОМ о6он\І3КУ ІІ(ЩаТИ і[ОІІОМОІ'У O<.:oGi, !-1 Ка ІІСрс()унсн-: 
В небезпеЧНО :\ІГУ д,1Я ЖИТТЯ СТаНОВИШі r5, 93-951. 

Сучасний ККУу ст. 135 встановлює відповідальність за завідо:ме за
.1ишеппя без ;:rопомоги особи, яка перебувас n пебезпечпо:му для життя 
етапі і поJбав.1епа :vюжливості вжити заходів до самозбережепня через 

малолітство. старість. хrюробу або впас.1ідок іншого бешорадпого ста
ну, !-І КІНО то~і, хто JШІ ИІІІ ин GcJ ЛОІІОVІОІ'И, :юGон'!-І3ан ий Gун 11іклунатио1 
11ро І(Ю ocoGy і ман JМОІ'У налати їі1 іЮІІОМОІ'У, а також у ра3і, кш111 нін 

са:м поставив потерпіrюго в небезпечний для життя стан. Кр:имінальна 

відпові;:rа.1ьність у ч.l ст.136 встанов.1ена за ненадання ;:rопомоги особі, 
яка перебувас n небезпечному д.rrя життя етапі, :ш мо:ж.1иrюсті па;:rати 
таку ;:rопомогу або за пепоnідомлеппя про такий етап особи палежпим 

ycтaпona:vt або особам, якщо ue спричиrпшо тяжкі тіrrеспі ушко;:rжешrя. 
ОG'єктинна сторона :1а ст.135 характсри:1уєтnо1 Gс::~;tішІnністю- нс

нщщнн!-ІVІ ЮаІ'ШІі aGo НСНа,ІЩННИМ НШІСЖНОЇ }(ОІІО_\10І'И ocoGi, !-ІКа ІІСJJС
буває в небезпечному ;:r"1я життя стані і позбав.1ена можливості вж:ит:и 
заходів до самозбереження. У:мовами кримінальної ві;:rповідальності за 

залІшення в небезпеuі в:иступають: 

1) обоn'язок особи падати пеобхідпу допомогу; 
2) :можливість па;:rати таку допо:могу. 
ОG'сктишш сторо1ш ст.І36 характсри:JустІ,с~І: 
І) Gе:>)(іИ.ІІ,ІІістю у ВИІ'.ІІИ;Lі ІІСІШ}ЩІІШІ J\ОІю_vюп1 ocoGi, ика ІІерсGу

нає Н небе3ІІе'ІНОМУ li,JI$.1 ЖИТТ!-1 стані, 'ІИ НСІІОНЇ;ЮІ\UСННИ І ІрО ТаКИ~-~ СТаН 

осоGи нш1ежним устанонам aGo осоGам; 
2) настаНН$.1\11 насJІі}(І<іН у НИІ'JІ$.1/(і Т!-ІЖКИХ тілеСНИХ УІІІКО/(ЖСНh; 
3) наявністю причинного зв'язку між без;:rіяльністю винного і на

стання:м наслідків. 
У пебеJпечпо:vtу для життя етапі особа :vюже опшштися впас.1ідок дії 

стихійних сил приро;:rи, твар ип. ;:rжерел підnищепої пебеJпеки, власної 

.1егковажпої поведінки, по nедінки інших осіб тощо. Якщо виrша особа 
СаVІа ІІОСТаНИ.ІІа ІІОТерІІі.ІІОІ'О у неGе3ІІеЧНИЙ li,JI$.1 ЖИТ"Г$.1 СТаН, НЧИНСНе має 
кнш1іфі кунатис!-І :ш ст.135 КК. 

'Злочин за ст.135 вважається закінчени:м з :моменту залишення без 

;:rопомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані. 

'Злочин за ст.136 вважається закін~rеним з :мо :менту настання нас.1ід

кіn у вигляді Jаподіяrшя потерпіrюму тяжких тL1еспих ушкоджень. 

Суб'сктиnпа сторопа ст.135 характеризусться прямим умис.1ом, про 
ІІ(О снілч~пn нка3інка у лисІІОJИІІіЇ на :ш ні.ІtОV1істn ІІерс;tGачсною нею 

і[І~ІНН~І. 

Суб'єктивна сторона ст.136 характерІвується шшою у формі умислу 

щодо без;:rіяльності особи та у:vшс.1у або необережності шодо суспільно 

небезпечних наслідків. 
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Суб'єктом 3а ст.І35 ІшстуІІ<н-: особа, ика ;юоІІ-:.:ш 16-річноІ·о ніку і 

буJІ<І :юбон'}І:ШН<І ІІіК.-ІуНаТИСИ І ІрО особу, або сама ІІОСТ<ІНИ.-Іа ІІОТСрІІі.-101'0 

Н нсбс:1ІІСЧНИtі ll,..-1}1 ЖИТПІ СТаН. 
Суб'єктом за ст.136 є фізична, осудна особа, якій виповни.:юся 16 

років і яка не бу .. 1а зобов'язана пік.:-Jуватися про потерпі..1ого і не стави .. 1а 
його у небезпечний ,;тя життя етап. У протишн_нtу разі nі.апоnЬа.:-Jьпість 

пастас за ст.135. 
Таки~t чипо:и. :ш сnосю праnаnою приро,::rою непадапня ,::rопо:\-ІОПІ 

Є Ж)СИТh б;ННhКИМ іЮ 3<І;Н1ІІІСНН}І Н НСбС3ІІСІ~і, OJ(H<IK ІІОННіСТЮ НС 3бі

І"<ІЕТhС}І :1 НИ\11. Уті\1, сам характер бс:ціш1nності, у икому ниражаютnс}І 

з .. 1очини, передбачені ст. 135, 136 КК України, є по суті о.анаковим і по
.:-Jягає в нена.аанні допо:v~оги, не сприянні, не рятуванні особи, яка uьoro 

потребус. 
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