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О.М. КОРОЛЕНКО. ПОНЯТТЯ «СТАН СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО 

ХВИЛЮВАННЯ» В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Стат тя при свя че на про блемі виз на чен ня по нят тя «стан силь но го ду шев но го хви
лю ван ня» в за ко но давстві Ук раїни.

Ключові слова: стан силь но го ду шев но го хви лю ван ня, фізіологічний афект, 
емоційний стан.

Ста тья по свя ще на про бле ме оп ре де ле ния по ня тия со сто я ние силь но го ду шев но го 
вол не ния в за ко но да тель ст ве Ук ра и ны.

Ключевые слова: со сто я ние силь но го ду шев но го вол не ния, фи зи о ло ги че с кий 
аф фект, эмо ци о наль ное со сто я ние.

Article devoted the problem of determination the concept “state of strong blood hot” in 
the legislation of Ukraine.

Keywords: state of strong blood hot, physiological affect, emotional state.

Згідно зі статтями3 та27КонституціїУкраїнилюдина, їїжиття і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальноїцінністю.Кожналюдинамаєневід’ємнеправонажиття.Однимзголо
внихзавданькримінальногоправаУкраїниєохоронаособи,їїжиттяіздоров’я.
Певнемісцесередзлочинівпротижиттяіздоров’яособизаймаютьпосягання,що
вчиняються в стані сильного душевного хвилювання, а саме: умисне вбивство,
вчиненевстанісильногодушевногохвилювання(ст.116ККУкраїни)таумисне
тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання
(ст.123ККУкраїни).Вонихарактеризуютьсяменшимступенемсуспільноїнебез
печності порівняно з умиснимвбивством, передбаченим ст. 115ККУкраїни та
умиснимтяжкимтілеснимушкодженням,передбаченимст.121ККУкраїни.Вра
ховуючице,законодавецьвстановлюєзатакізлочинибільшм’якісанкції.Підста
воюпом’якшення відповідальності є наявність специфічного емоційного стану
винного, який значноюмірою знижуєйого здатність усвідомлювати свої дії та
керуватиними.Такожзаконодавецьвякостіпом’якшуючоїобставинивказуєна
вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного
неправомірнимиабоаморальнимидіямипотерпілого(п.7ч.1ст.66ККУкраїни).
Вказана пом’якшуюча обставина може враховуватися лише за тих умов, коли
вонаневходитьвконструкціюскладузлочину,якцепередбаченост.ст.116та123
ККУкраїни.

Проблемамкримінальноївідповідальностізазлочини,вчиненівстанісильно
го душевного хвилювання, присвячені праці Л.А. Андрєєвої, О.В. Авраменка,
М.І.Бажанова,Ю.В.Бауліна,С.В.Бородіна,В.М.Бурдіна,О.В.Бурка,А.В.Бай
лова, В.К. Грищука, М.І. Дубініної, М.Й. Коржанського, М.В. Костицького,
В.О.Навроцького, О.С. Никифорова, О.М. Попова, Л.А. Рогачевського,
О.Д.Сітковської,В.В.Сташиса,В.Я.Тація,В.І,Ткаченка,С.С.Яценкатаінших.

Вказуючинастансильногодушевногохвилювання,законодавецьнерозкри
ває його суті, а без цього неможливо правильно визначитиюридичну природу
складу злочину. Неоднозначність трактування відповідних положень у науці
позначаєтьсяінаправозастосовнійпрактиці.Так,усудахпорізномувирішують
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питання, чимаємісце стан сильногодушевногохвилювання, якщоу висновку
комплексноїпсихологопсихіатричноїекспертизиконстатується,щоособаначас
вчиненнядіянняперебувала,наприклад,устаністресучифрустрації.

Поняття «сильне душевне хвилювання» вперше з’явилося в російському
Кримінальному Уложенні від 1903р. До цього поняття використовувалися такі
поняття,як„запальність»і„роздратування».Так,стаття1455Уложенняпропока
рання 1845р. вказує, що „підлягає відповідальності той, хто вчинив вбивство,
хочаібезобдуманогозаздалегідьнаміруабоумислу,узапальностіабороздрату
ванні,алеоднак,іневипадково,азнаючи,щопосягаєнажиттяіншого»1.

До середини 70х років поняття „сильне душевне хвилювання» правники
співвідносилизпсихологічнимпоняттям„афект»,а,починаючизсередини70х
роківцепоняттяототожнюютьзіснуючимвпсихологіїпоняттям„фізіологічний
афект».Дослідившисучасніпідходинауковцівдорозумінняпоняття„стансиль
ногодушевногохвилювання”,можнавиділититригрупипоглядівнайогозміст:

1.ДопершоїгрупиможнавіднестиВ.В.СташисаіМ.І.Бажанова,якізазна
чають,щостансильногодушевногохвилювання–цестанфізіологічногоафек
ту2.

2.Додругоїгрупимивідносимонауковців,яківважають,щостансильного
душевногохвилювання–цестанафекту.Прицьомувонинероблятьзастережен
ня,щоцемаєбутифізіологічнийафект3.

3.Науковцітретьоїгрупивказуютьнате,щооскількизменшуватиздатність
особи в повніймірі усвідомлювати свої діяння та (або) керуватинимиможуть
різні емоційні стани, поняттям „стан сильного душевного хвилювання” охоп
люєтьсянетількистанафекту,алей іншісильнізасвоїмвпливомнапсихічну
діяльністьемоційністани”4.

Емоційнасфералюдиниєособливимкласомпсихічнихпроцесівістанів,які
відображаютьбезпосередніпереживанняіндивіда.

Високий ступінь емоційних переживань специфічно впливає на характер
пізнавальнихпроцесівінаструктурусвідомостісуб'єкта.Цейвпливпризводить
дофеномена„звуження”свідомості,щоусвоючергуробитьдіяльністьсуб'єкта
однобічною,негнучкою.Психологіївідомийрядемоційнихстанів,щохарактери
зуютьсявисокоюемоційноюнапругою.Донихвідносятьсястанфізіологічного
афекту(сильногодушевногохвилювання),стрес(психічнанапруженість)іфрус
трація.

Засвоєюпсихологічноюструктуроюафектєскладнимпсихічнимпроцесом.
У психології як правило виділяють два види афекту: афект як безпосередня
реакціяназовнішнійподразник(йогоназивають«класичним»)таафект«кумуля
тивний»або«акумулятивний».Акумуляціяафекту–цепроцес їхнакопичення.
Станафектухарактеризуєтьсязначнимпорушеннямсвідомоїрегуляціїдійлюди
ни. Поведінка людини при афекті регулюється не заздалегідь обміркованою
метою, а тим почуттям,що повністю захоплює особистість і викликає імпуль
сивні,підсвідомідії.Афект–цеемоційнийвибухвумовахгостроконфліктної
ситуації, небезпеки особистісної поразки. Глибока образа від тяжкої для даної
людиниобрази,раптовевиникненнянебезпеки,грубефізичненасильство–всіці
обставинизалежновідіндивідуальнихвластивостейособистостіможутьвикли
катиафект.

Упсихологіївиділяютьафективністанигніву,страху,жаху,радості,розпачу,
горя.Длякримінальногоправазначимимиєафективністанигнівутастраху.
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Страх – безумовнорефлекторна емоційна реакція на небезпеку, що вира

жається в різкій зміні життєдіяльності організму. Страх виникає як біологічно
захисниймеханізмівбільшостівипадківвикликаєсильнийсимпатичнийрозряд:
крик, втеча, гримаси. Характерний симптом страху – тремтіння м'язів тіла,
сухістьуроті,різкечастішанняпульсу,підвищенняцукрувкровійт.д.5Емоція
страху,викликананебезпечнимнасильством,спонукаєдобезумовнорефлектор
нихвідповіднихдій,щозаснованінаінстинктісамозбереження.Томутакідіїв
рядівипадківнеутворюютьскладузлочину.Найвищийступіньстраху,щопере
ходитьвафект,–єжах.Жахсупроводжуєтьсярізкоюдезорганізацієюсвідомості
(божевільнийстрах),заціпенінням(передбачається,щовінвикликаєтьсянадмірно
більшою кількістю адреналіну) або безладним м'язовим збудженням. У стані
жаху людина може перебільшити небезпеку нападу, і його оборона може бути
надмірноютанепорівнянноюзреальноюнебезпекою.

Страх – пасивнооборонна реакція на небезпеку, що нерідко походить від
більшсильноїособи.Якщожпогрозанебезпекипоходитьвідбільшслабкоїосо
би,тореакціяможенабутиагресивного,наступальногохарактеру–гніву.

Гнів супроводжується загрозливою мімікою, позою нападу. У стані гніву
людинавтрачаєоб'єктивністьсуджень,здійснюємалоконтрольованідії.Устані
гнівулюдинасхильнадомиттєвої,часто імпульсивноїдії.Надмірнопідвищене
м'язове збудження при недостатній врівноваженості легко переходить у дуже
сильнудію.

Страхігнівможутьдосягтиступеняафекту,алечасомвонивиражаютьсяйу
меншомуступеніемоційноїнапруги.

ПоняттястресвнауковийобігввівканадськийвченийГ.Сельє.Вінвизначав
стресяксукупністьадаптаційнозахиснихреакційорганізмунавпливи,щовик
ликаютьфізичнуабопсихічнутравму.Тобто,стрес–цеемоційнийстаніндивіда,
якийвиникаєвситуаціях,щопорушуютьусталенийперебігйогожиття6.Г.Сельє
виділявтриетапиврозвиткустресовогостану:тривога,опір,виснаження.Стрес
полягаєвнеспецифічнійреакціїорганізмунавимоги,щодоньоговисуваються.
Аленебудьякийстресєнегативним:впевнихмежахвінсприяємобілізаціїсил
організму,підвищеннюувагитощо.Такийпозитивнийстресназиваєтьсяеустрес;
лишеякщовінвиходитьзацімежі,йогонаслідкимаютьруйнівнийхарактердля
організмулюдини.Цейнегативнийстресназиваєтьсядистрес7.Окреміпсихоло
гирозглядаютьстресякрізновидафекту,підкреслюючи,щострес–ценадмірно
сильнаітривалапсихологічнанапруга,колинервовасистемаотрималаемоційне
перевантаження8. Окрім того, при афекті мало замислюються над наслідками
вчиненого, внаслідок чого поведінка стає імпульсивною9. В умовах сильного
стресу,якіафекту,людинавтрачаєсамоконтрольнадсвоїмидіями,їїповедінка
підкорюєтьсяемоціям,анелогічномумисленню10.

Таким чином, стрес є окремою формою емоційних переживань, який за
своїми характеристиками є близьким до афекту, але за тривалістю нагадує
настрій.Вінявляєсобоюстаннадмірноготатривалогопсихологічногонапружен
ня,щовиникаєврезультатіемоційногоперевантаження.

Фру с т рація являє собою складний емоційномотиваційний психічний стан,
якийвиражаєтьсявдезорганізаціїсвідомостітаповедінки,щовиникаєвнаслідок
тривалогоблокуванняцілеспрямованихдійтавчинківтруднощами(бар’єрами),
які є об’єктивно нездоланними або суб’єктивно сприймаються в якості таких.
Фрустраціячастопов'язаназагресивноюповедінкою,спрямованоюпротифрус

522 Держава і право • Випуск 49



523Юридичні і політичні науки

тратора–джерелафрустрації.Увипадкунепереборностіпричинфрустраціїможе
виникнутиглибокийдепресивнийстан,пов'язанийзізначноюйтривалоюдезор
ганізацієюпсихіки(ослабленняпам'яті,здатностідологічногомисленняйт.п.).
Людинанеможеусунутипричинитакогостану.Томувстаніфрустраціїлюдина
шукає якінебудь компенсуючи виходи, іде в світ мрій, іноді повертається до
більшранніхстадійпсихічногорозвитку.Поведінкалюдинивперіодфрустрації
можевиражатисявруховомузанепокоєнні,апатії,агресіїйдеструкції,урегресії
(звертаннідомоделейповедінкибільшранньогоперіодужиття).Наспецифіку
поведінковихреакційістотнийвпливнадаютьособистісніхарактеристики,особ
ливоступіньемоційноїстабільності.Емоційнанестійкістьєістотнимфактором,
щоможепривестидофрустрації,вонапроявляєтьсяусуб'єктавпідвищенійчут
ливостійемоційнійдратівливості,упідвищенійзбудливості,унестачісамоконт
ролюйтривожнійсамооцінці.Такіособистостіхарактеризуютьсянеадекватною
самооцінкою, низьким рівнем психічної адаптації, егоцентризмом, слабкими
комунікативнимиякостями.Причому,якщоприфізіологічномуафектійстресо
вомустанівизначальнурольурозвиткудинамікицихстанівграєзовнішнійфак
тор,наприклад,переляк,погрозатаін.,топрифрустрації–внутрішнійфактор,
тобтоособистіснаструктураоб'єкта.Станфрустраціїможесприятивиникненню
сильногодушевногохвилювання,ійогоможнарозглядатиякпом'якшуючувину
обставину11.

Такожслідзазначити,щовисновоксудовоїпсихологопсихіатричноїекспер
тизиєтількиконстатацієютого,щовиннийумоментвчиненнязлочинуперебу
вавувідповідномуемоційномустані.Судмаєвстановити,щосаменеправомірна
поведінка потерпілого викликала той чи інший емоційний стан. Відсутність в
кримінальному законодавстві переліку психологічних станів, за яких настає
більш м’яка відповідальність, створює проблеми при кваліфікації злочинних
діянь.

Придослідженніпоняттястанусильногодушевногохвилюваннябулопрове
денопорівняльнийаналізнормкримінального законодавстванизки зарубіжних
держав в межах континентальної системи права, зокрема Іспанії, Франції та
Польщі.

У проаналізованих нами КК порізному вирішується питання застосування
термінологіїдляпозначеннявказанихстанів.Так,законодавецьІспаніїзазначає,
щотимчасовийпсихічнийрозладнеєпідставоюдлязвільненнявідпокарання,а
лишеєобставиною,щопом’якшуєпокарання(ч.3ст.22ККІспанії).Такожслід
зазначити,щозаконодавецьІспаніїтимчасовийпсихічнийрозладназиваєафек
том,вказуючи,щопом’якшуючоюобставиноюєдіявинноговстані„затмения»,
чи іншогостануафекту12.Всвоючергу законодавецьПольщі застосовуєлише
одинафективнийстан,длякваліфікаціївбивства,вчиненоговнаслідоктимчасо
вогопсихічногорозладу.Вч.4ст.148ККПольщівказується,щоособа,якавчи
нила вбивстволюдинипід впливомсильного збудження, викликаного „извини
тельнымипричинами»,підлягаєпокараннюувиглядіпозбавленняволінатермін
від1до10років13.ВККФранціїпокараннязавбивство,вчиненевстанісильно
го душевного хвилювання, призначається взагалі на загальних (для простого
вбивства)підставах,зможливимврахуваннямнормизагальноїчастинипрообме
женуосудність(ч.2ст.1221)14.

Роблячи висновок, слід сказати, що в психології поняття „фізіологічний
афект?використовуєтьсядлязазначеннятого,щопсихічнийстанособиєнехво

523Юридичні і політичні науки



524 Держава і право • Випуск 49

робливим і не пов'язаний з психічними захворюваннями. Також це поняття не
вказуєвякомусаместаніперебуваєособатаособливостіцьогостану.Нанашу
думку, поняття „фізіологічний афект», буде призводити до ускладнень при
кваліфікаціїзлочиннихдіянь.Мивважаємо,щонеобхідноввестивкримінальне
законодавствоУкраїнивизначенняпоняття„стансильногодушевногохвилюван
ня», зазначивши психологічні стани, за які буде наставати більш м’яка
відповідальність.Томупропонуємопоняття стану сильнедушевнехвилювання
викластивтакійредакції:

«Станомсильногодушевногохвилюваннявизнаєтьсяемоційнийстанособиу
виді страху, гніву, сильного стресу чи фрустрації, який обмежує її здатність
усвідомлюватисвоїдіїабобездіяльністьта(або)керуватинимипідчасвчинення
неюпередбаченогоКримінальнимкодексомсуспільнонебезпечногодіяння».
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