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Київського національного університету технологій та дизайну 

 

Термінологія, що міститься у статтях 126 (Побої і мордування) та 127 

(Катування) Кримінального кодексу України (далі – КК України), а саме 

«страждання», в юридичній літературі не приділено достатньої уваги. 

Особливість даної термінології в тому, що вона є визначальною при 

кваліфікації даних кримінальних правопорушень, крім того, на практиці 

виникають ускладнення в їх розумінні. 

Науковці іноді ототожнюють поняття «біль» та «страждання», що 

містяться у ст. 126 та 127 КК України. Так, С. Г. Киренко зазначає, що навряд 

чи є сенс при визначенні катування (і мордування також) розділяти поняття 

«сильний фізичний біль» та «фізичне страждання», оскільки вони 

взаємопов’язані: коли людина відчуває сильний фізичний біль, то вона 

страждає. Краще вживати тільки поняття «фізичне страждання», яким можна 

охарактеризувати як сильний фізичний біль
 

[1, с. 53]. О. В. Денисова не 

погоджується з викладеним вище та зазначає, що страждання – це не біль, хоча 

в повсякденній мові ці слова використовуються як синоніми
 
[2]. 

Отже, розглядаючи об’єктивні критерії страждання, необхідно виділяти 

часовий показник як основний, другорядний – характер впливу на організм 

людини
 
[3]. Тому, аналізуючи страждання, потрібно зазначати систематичність, 

хоч і цей термін науковці розуміють по-різному. Так, систематичність – це 

більш-менш часто завдані різними предметами однотипні тілесні ушкодження
 

[4, с. 98]; не менше трьох разів
 
[5]; фізичне насильство, що складається як 

мінімум із двох суспільно небезпечних актів, розірваних у часі, при 

встановленні умислу на здійснення певної кількості їх у подальшому
 

[6]; 

основним юридичним критерієм оцінки наслідків як психічних страждань є 

передусім не глибина негативних психічних реакцій людини, а час їх 

здійснення
 
[7]. Але при характеристиці систематичності потрібно враховувати 

не лише кількісну, а і якісну характеристику діяння, зважаючи на всі обставини 
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справи
 
[8]. З медичного погляду, характерною особливістю цього стану є 

розтягнутість у часі (до декількох днів, місяців і навіть років), «у плині якого 

розбудовується більш-менш тривала психотравмуюча ситуація, 

протрагированна психогенія, що обумовлює кумуляцію, нагромадження» 

негативних емоцій у потерпілого
 
[9]. 

У КК України не надано визначення фізичного та морального страждань, 

що створює передумови для дискусій стосовно розуміння цих термінів. Одні 

науковці не розмежовують їх і не бачать сенсу в їх «подвійному» існуванні. 

«Фізичне страждання» не має чітких критеріїв визначення і не може їх мати, 

оскільки не є, на відміну від травми, захворюванням, патологічним станом та 

болем, медичним терміном, що визначає шкоду здоров’ю
 
[10]. Страждання – це 

або біль із постійним очікуванням можливості його повторення, або особливо 

сильний біль. Страждання як специфічна форма болю не має чітких 

законодавчих меж
 
[6]. Н. Ярмиш у своїх дослідженнях зазначає, що одні й ті 

самі діяння можуть впливати на людину одночасно і фізично, і морально. Отже, 

цілком допустимо констатувати, що фізичне мучення людини, як правило, 

супроводжується моральним стражданням
 

[11]. Такої самої думки й інші 

науковці, які зазначають, що фізичний вплив на людину часто поєднується з 

психічним, і навпаки
 
[12]. Також існує думка, що важко однозначно оцінити 

доцільність введення цих суспільно небезпечних наслідків до складу злочину 

катування
 
[13]. 

Вважаємо за доцільне в новій Постанові Пленуму Верховного Суду 

України «Про судову практику в справах про кримінальні правопорушення 

проти життя та здоров’я» надати визначення болю, фізичного і морального 

страждання, що врегулює неточності, які виникають під час кваліфікації. На 

думку судово-медичних експертів (52,8 %), Правила судово-медичного 

визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень не повинні містити певні 

визначення та їх медичні критерії (побої, мордування, мучення, особливого 

мучення). Такі відповіді респондентів, на нашу думку, обумовлені тим, що дані 

питання не належали до обов’язків судово-медичних експертів. Однак 

встановлення саме медичних критеріїв побоїв, мордувань, мучень та 

відмінності від особливого мучення допоможе на практиці запобігти помилкам 

у кваліфікації. 

Комісією з питань правової реформи, що була утворена Указом 

Президента України від 07.08.2019 р. № 584/2019 р., винесені на громадське 

обговорення Проєкти Кримінальних кодексів України (далі – Проєкт) від 
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15 вересня, 19 жовтня 2020 р., 02 січня та 17 січня 2021 р [14]. Проєкт містить 

наступну термінологію «особливе фізичне, психічне чи моральне страждання» 

(п. «а» ч. 28-1 ст. 1.3.1); «особливе фізичне чи моральне страждання» (п. «б» 

ч. 28-1 ст. 1.3.1); «фізичне страждання» (ст. 3.3.7; ч. 3 ст. 1.2.6); «психологічне 

страждання» (п. 5 ч. 1 ст. 4.6.1); «фізичне чи психологічне страждання» (п. «а» 

ч. 1 ст. 4.6.3).  

Щодо запропонованої термінології у Проєкті, то іноді здійснюється її 

заміщення з «психічного» на «психологічне» або взагалі немає чіткої межі між 

термінами «психічне страждання» та «моральне страждання». Було б доречно 

надати визначення цій термінології для усунення дискусійних питань, однак 

цього у Проєкті не зроблено, окрім термінології «психологічне страждання» – 

емоційна дезадаптація і дезорієнтація, за яких потерпіла особа внаслідок 

насильства відчуває хронічне почуття провини, депресію, високу тривожність, 

песимізм, в неї знизились самооцінка і концентрація, виникли негативні 

переживання та зникли позитивні емоції або виникли психосоматичні 

порушення – зміна ваги, алергійні реакції, виразки, непояснені болі, нервово-

психічні захворювання (заїкуватість, тики, енурез, енкопрез тощо) (п. 5 ч. 1 

ст. 4.6.1. Розʼяснення термінів Кримінального кодексу України).  

Отже, деяка термінологія, що використовується авторами у Проєкті має 

дискусійний характер та немає чітко визначених і встановлених наукою ознак. 

Насамперед, це – «емоційна адаптація», «дезадаптація», «дезорієнтація», 

«нервово-психічні захворювання», що не передбачені Міжнародною 

класифікацією хвороб десятого перегляду (далі – МКХ-10) – Психічні розлади і 

порушення поведінки. Тому, запропонована авторами Проєкту термінологія 

потребує уточнень, конкретизації та заміни. 
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