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В роботі досліджено проблемні питання, що містяться в диспозиції статті, яка передбачає кримінальну 
відповідальність за доведення до самогубства. Автор звертає увагу на особливості термінології та визна-
чення змісту понять, досліджуючи думки науковців в цій сфері. Проаналізовано терміни, що містяться в 
статті це: «жорстоке поводження», «шантаж», «примус до протиправних дій», «систематичне приниження 
людської гідності».
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Постановка проблеми. Українська дер-
жава головним своїм пріоритетом, най-

вищою соціальною цінністю визнала людину, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпеку (ст. 3 Конституції України). Про 
те, на даний час, в Україні складний перехідний 
період (загострення воєнного конфлікту, еконо-
мічний спад та інше), що призводить до підви-
щення рівня смертності серед населення, не є 
винятком і самогубства.

«З розвитком науково-технічного прогресу та 
еволюцією людства з’являються такі, які рані-
ше не існували, злочини та способи їх вчинення. 
Так, одночасно зі швидким розвитком Інтернету 
з’явились нові способи вчинення не лише кра-
діжки чи шахрайства, а й доведення до само-
губства. При цьому новий спосіб доведення до 
самогубства поширюється у світі в міру стрім-
кого зростання кількості постійних користувачів 
мережі Інтернет» [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми кримінальної відповідальності за до-
ведення до самогубства в різні часи досліджу-
вали такі вчені, як В.О. Глушков, А.В. Наумов, 
В.І. Ткаченко, Л.М. Шестопалова, С.І. Яковенко, 
Н.М. Ярмиш та інші. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На сьогоднішній день можливо 
виділити новий спосіб доведення до самогубства, 
що поширюється у світі в зв’язку зі зростання 
кількості користувачів мережі Інтернет. Однак 
на даний час в дослідженнях науковців не при-
діляється належної уваги характеристиці такого 
способу доведення до самогубства.

Тому, метою статті є дослідити законодав-
чо визначені способи доведення до самогубства 
в статті 120 Кримінального кодексу України 
(далі – КК України) та запропонувати своє ба-
чення вирішення даної проблеми.

Виклад основного матеріалу. За останній час 
вчиняється чимало самогубств особливо серед 
підлітків, а причиною цього є те, що на даний 
час, популярна онлайн гра, яка має назву «Синій 
кит», або «Тихий дім», «Море китів», «Розбуди 
мене о 4:20». У смертельної гри багато назв, але 
результат завжди один – самогубство та злама-
ні горем батьки, які не розуміють, що змусило 
їх дитину звести рахунки з життям. Найперші 
згадки про гру з’явилися в Мережі ще два роки 
тому. Тоді ця хвиля прокотилася по всій Росій-
ській Федерації, але з часом дійшла до України. 
Про гру писали видання, які здійснювали власні 

розслідування. До покарання притягнули лише 
адміністратора однієї з груп, який підштовхував 
підлітків до самогубства у закритих групах, де 
учасникам протягом 50 днів давали завдання, а у 
фіналі пропонували здійснити самогубство. Умо-
вами «гри» було спілкування з адміністраторами 
чату о 04:20, а також носіння при собі ножів і на-
несення порізів на частини тіла. Основний прин-
цип – підліток нібито пише на своїй сторінці в 
соціальних мережах пару повідомлень (хештегів) 
#синій кит, #тихий будинок, #явигре, #разбуди 
меня в 4:20, після чого з ним зв’язується куратор. 
Однак просто порізами на руках не обходиться. 
Зовсім недавно у підлітків з’явилися нові запи-
ти. Тепер з «квестів» є «Біжи або помри». Дити-
на має перебігти дорогу впритул до наближен-
ня машини. Це викликає запитання – чому вони 
виконують все, що наказують їм адміністрато-
ри груп смерті. Може тому, що адміністратори 
смертельних груп входять в довіру підлітків та 
забезпечують їх уявною підтримкою та розумін-
ням. Особливо на підлітків впливає час, в який 
творці груп здійснюють спілкуватися зі своїми 
жертвами – близько 4:00. Такий ранній час пе-
ред світанком і практична відсутність сну у під-
літка інколи змішує сон і реальність, а дії відчу-
ваються нереальними. Саме тоді адміністратори 
груп і знаходять момент, щоб повідомити – «Все, 
що відбувається – сон. Вийди на дах, крокуй з 
нього – і прокинься». І це тільки одна зі схем. 
Друга – це погрози на адресу близьких дитини. 
За повідомленнями одного з учасників групи, у 
якого виникло бажання закінчити гру – адміні-
стратор йому прислав посилання в якому була 
вказана адреса місця проживання та багато по-
гроз, це морально давить на дитину і вона виму-
шена довести «гру» до кінця [2].

Нещодавно на території Російської Федерації 
розроблений законопроект, який забороняє дітям 
до 14 років користуватисяс соцмережами. Те-
пер перед тим, як когось зареєструвати, власник 
сервісу повинен перевірити інформацію щодо на-
явності паспорту (паспортні дані) в такої особи, 
який отримують з 14 років. Законопроект дозво-
ляє вести людині тільки одну персональну сто-
рінку в соцмережі, і тільки під справжнім ім’ям 
та прізвищем. Користувачі, які молодше 18 ро-
ків, пропонується не вступати в співтовариства 
з «непризначеним для дітей контентом» [3]. Та-
кий Законопроект має ряд недоліків, по-перше, 
безконтрольне надання паспортних даних пев-
ним особам може призвести до зростання зло-
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чинності в «економічній» сфері (кредити, позики 
та інше); по-друге, таке нововведення в Україні 
порушувало би конституційні права людини. Од-
нак є і позитивні моменти, так як, це є гарним 
кроком до подолання негативного впливу на під-
літків та припинення діяльності «Синього кита» 
та інших груп. Сподіваємось, що в Україні теж 
введуть заборону серед підлітків на користуван-
ня соціальними мережами, адже це значно допо-
може позбавитися «смертельних» адміністрато-
рів. А також одним зі способів профілактики, на 
нашу думку, є проведення позашкільних занять 
вчителями шкіл та працівниками правоохорон-
них органів та надання інформації з приводу не-
гативного впливу соціальних мереж на психіку. 

Судова практика свідчить, що самогубство 
часто вчиняється особами, які не досягли повно-
ліття. Це випливає з того, що особливості пси-
хіки неповнолітніх (вікова психічна та фізична 
незрілість) мають розцінюватися як обставини, 
які підвищують суспільну небезпеку злочинів, 
вчинених щодо цієї категорії осіб, що й перед-
бачено частиною третьою статті 120 КК України 
[4, с. 10]. В частині 1 статті 120 (доведення до 
самогубства) КК України законодавець визначає 
юридичні ознаки (об’єктивні та суб’єктивні) да-
ного злочину – доведення особи до самогубства 
або до замаху на самогубство, що є наслідком 
жорстокого з нею поводження, шантажу, приму-
су до протиправних дій або систематичного при-
ниження її людської гідності.

Найбільш дискусійними є питання спосо-
бів вчинення даного злочину, що виокремленні в 
статті, як жорстоке поводження, шантаж, примус 
до протиправних дій, систематичне приниження 
людської гідності. Здійснюючи аналіз способів до-
ведення до самогубства потрібно зазначити, що 
кримінально караними є лише ті, що передбаче-
ні нормою КК України. Отже, перший спосіб ви-
значений законодавцем – жорстоке поводження. 
Спеціальна література надає такі визначення да-
ному терміну: 1) безжальні, грубі діяння винного, 
які спричиняють потерпілому фізичні чи психічні 
страждання – мордування, позбавлення їжі, ліків, 
води, сну, одягу, житла, систематичне нанесення 
тілесних ушкоджень чи побоїв, примушування 
до вчинення дій сексуального характеру тощо) 
[5, с. 301]; 2) систематичні, триваючі, безжалісні та 
грубі діяння винного, метою яких є завдання по-
терпілому фізичних чи психічних страждань [6]. 
З наведеного випливає, що визначення фактич-
но дублюють одне одного, але проблема в тому, 
що даний термін є оціночним, та намагання його 
охарактеризувати, на нашу думку, є неможли-
вим. Однак Постанова Пленуму Верховного Суду 
України визначає жорстоким поводженням без-
жалісні, грубі діяння, які завдають потерпілому 
фізичних чи психічних страждань (мордування, 
систематичне заподіяння тілесних ушкоджень чи 
побоїв, позбавлення їжі, води, одягу, житла тощо) 
(п. 28). Крім того, жорстоке поводження заподі-
ює не лише страждання (фізичні та/або психічні), 
воно також може спричинювати і фізичний біль, 
як наслідок застосування фізичної сили (удар, по-
бої, тілесні ушкодження).

Як зазначає Ф. Буше-Сольньє, автор «Практич-
ного словника гуманітарного права», жорстоке по-
водження – це правова категорія, яка є ширшою, 

ніж катування та жорстоке нелюдське та при-
нижуюче гідність поводження. У самому терміні 
«жорстоке поводження» є щось далеке від чітко-
го правового дискурсу, в якому поняття зазвичай 
тлумачаться однозначно, а не як щось емоційне. 
За поняттям «жорстоке поводження» не стоїть 
якесь однотипне явище. Воно містить у собі оці-
ночний момент – на основі певних ознак можна 
характеризувати поводження як жорстоке або ні. 
Ф. Буше-Сольньє відраз зазначає, що складність 
полягає в тому, що відсутнє юридичне визначен-
ня поняття «жорстоке поводження». Це явище є 
свідоцтвом реального відставання юридичного дис-
курсу та правової науки від потреб практичної ро-
боти, в тому числі й соціальної. Якщо спробувати 
надавати значення через схожі явища, які вже ви-
значені в праві, то варто звернутися до таких, як 
«тортури», «поводження, що принижує людську 
гідність», «насильство» (фізичне насильство, пси-
хічне насильство, сексуальне насильство) [7, с. 130]. 
Крім того, деякі науковці визначають, що жорсто-
ке поводження – поняття ширше за насильство, 
оскільки воно не завжди умисне, свідоме, може не 
зачіпати права і свободи людини, виражається у 
грубій формі. Насильство завжди здійснюється з 
наміром отримати певний ефект, а жорстоке по-
водження може мати в основі цілком позитивні на-
міри. Бувають випадки, коли людина, що здійснює 
жорстоке поводження, не усвідомлює поганих на-
слідків такого поводження. Жорстоке поводження 
має інше забарвлення. По-перше, воно може не 
мати такого «ступеню» свідомості та не переслі-
дувати конкретної мети. Причиною взагалі може 
бути байдужість до становища певної особи. По-
друге, спосіб «здійснення» жорстокості має значно 
ширші межі та може відбуватися у різних формах, 
навіть в формі бездіяльності» [8, с. 14-17].

Відповідно до вище зазначеного, дана катего-
рія – жорстоке поводження, досліджується ба-
гатьма вченими, але на жаль, кожен по-різному 
трактує його. У визначеннях використовується 
різна термінологія (наприклад, термін «торту-
ри», а в КК України – це «катування»), що не 
роз’яснюється національним законодавством, це і 
«нелюдське поводження», «принижуюче гідність 
поводження чи покарання» та інші.

Наступним способом доведення до самогуб-
ства є шантаж. В науковій літературі також на-
дані різні визначення: 1) погроза розголошення 
компрометуючих або інших відомостей, які по-
терпілий бажає зберегти у таємниці [5, с. 301]; 
2) залякування винним потерпілого завданням 
йому шкоди шляхом розголошення як дійсних, 
так і неправдивих конфіденційних відомостей, 
які останній бажає зберегти в таємниці, а та-
кож завданням іншої шкоди з метою поставити 
потерпілого в залежне становище чи створити 
іншу вигідну для винного обстановку [6]; 3) за-
лякування потерпілого якимись негативними на-
слідками, що можуть настати для нього чи його 
близьких, якщо потерпілий не вчинить певну дію 
(кілька дій) або не утримається від її(їх) вчинен-
ня [9, с. 235]; 4) погроза повідомлення даних, які 
паплюжать особу або її близьких і розповсю-
дження яких може спричинити суттєву шкоду 
правам та законним інтересам потерпілого або 
його близьких (наприклад, погроза розголошен-
ня відомостей про захворювання та ін.). Відомості 
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(інформація) можуть бути як правдивими так і 
неправдиві. Отже, проаналізувавши ці визначен-
ня можна зробити наступні висновки: по-перше, 
це дія, що вчиняється лише з прямим умислом 
(особа усвідомлювала суспільно небезпечний ха-
рактер свого діяння (дії або бездіяльності), пе-
редбачала його суспільно небезпечні наслідки 
і бажала їх настання) (ч. 2 ст. 24 КК України); 
по-друге, погроза (залякування) здійснюється 
з певною метою – розголосити певні відомості 
(правдиві або неправдиві); по-третє, примус до 
вчинення дій, які особа не бажає вчиняти. Остан-
ня ознака має спільні властивості, що схожі з на-
ступним способом доведення до самогубства – це 
примус до протиправних дій. Одна з обставин, 
що виключають злочинність діяння передбаче-
на в ст. 40 (фізичний або психічний примус) КК 
України в якій законодавцем визначено, що не є 
злочином дія або бездіяльність особи, яка запо-
діяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчи-
нена під безпосереднім впливом фізичного при-
мусу, внаслідок якого особа не могла керувати 
своїми вчинками. Питання про кримінальну від-
повідальність особи за заподіяння шкоди право-
охоронюваним інтересам, якщо ця особа зазнала 
фізичного примусу, внаслідок якого вона збері-
гала можливість керувати своїми діями, а також 
психічного примусу, вирішується відповідно до 
положень цього Кодексу.

В науковій літературі під примусом до проти-
правних дій розуміють: 1) домагання від іншої 
особи шляхом погрози, насильства чи інших по-
дібних дій вчинити дії, які заборонені чинним 
законодавством [5, с. 302]; 2) залякування ви-
нним потерпілого шляхом завдання останньо-
му фізичної шкоди чи погроз такого завдання з 
метою примусити потерпілого вчинити небажа-
ні для нього діяння [6]. На відміну від шантажу, 
при якому негативні наслідки для потерпілого чи 
його близьких можуть настати в майбутньому, 
примус передбачає, що певні негативні наслідки 
вже мають місце, і протиправне діяння потерпі-
лий повинен вчинити для їх відвернення або для 
недопущення більш тяжких наслідків [9, с. 253]. 

Найбільш дискусійним залишається на даний 
час – систематичне приниження людської гід-
ності, останній спосіб ст. 120 КК України. «Це 
виявляється у багаторазових (три і більше разів) 
образах, глумлінні над потерпілим, цькуванні, 

поширенні наклепницьких вигадок, явно неспра-
ведливій критиці, іншому принизливому ставлен-
ні до потерпілого» [5, с. 302]. Або постійне тривале 
цинічне принизливе ставлення до потерпілого [6], 
знущання над честю жінки [10]. Д.С. Чітлов за-
значав, що систематичне приниження людської 
гідності потерпілого має місце тоді, коли винний 
цинічно поводиться з потерпілим, принижує його 
особисту гідність, насміхається над його недолі-
ками, знущається над ним, поширює про нього 
ганебні відомості і т.д. Причому, ці факти повинні 
бути не поодинокими, а систематичними, тобто 
більше двох разів [11, с. 13]. А Постанова Плену-
му Верховного Суду України під систематичним 
приниженням людської гідності визначила три-
вале принизливе ставлення до потерпілого (по-
стійні образи, глумління над ним тощо) (п. 28). 

Судова практика не відносить до такого роду 
обставин розірвання шлюбних відносин одним із 
подружжя, відмову від укладання шлюбу, при-
пинення співжиття, подружню зраду, якщо при 
цьому не здійснювалися інші дії, що принижу-
ють людську гідність. Не можуть також кваліфі-
куватися за ст. 120 випадки самогубства внаслі-
док вчинення щодо особи будь-яких законних дій 
(наприклад, правомірного звільнення з роботи), а 
також внаслідок повідомлення хоча й таких, що 
принижують гідність особи, але вірних, таких, 
що відповідають дійсності, відомостей (за умови, 
що вони повідомлялися не в образливій чи циніч-
ній формі) [10]. 

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи вище 
зазначене щодо даного способу вчинення зло-
чину, залишається не конкретизованим термін 
«систематичний». Це, на сам перед, багатора-
зові дії, що не є поодинокими по відношенню 
до потерпілого, тобто більше двох разів. Щодо 
способів доведення до самогубства, то хоті-
лось би зазначити, що вони нами поділяються 
на психологічні, до яких відноситься шантаж, 
примус до протиправних дій (в частині застосу-
вання психічного насильства) та систематичне 
приниження людської гідності. А також фізич-
ні – жорстоке поводження та примус до проти-
правних дій. Крім того, доречно розробити нову 
Постанову Пленуму Верховного Суду України в 
якій роз’яснити суперечливу термінологію для 
недопущення порушень матеріального та про-
цесуального права в майбутньому.
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ОСОБЕННОСТИ СПОСОБОВ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА

Аннотация
В работе исследованы проблемные вопросы, которые содержатся в диспозиции статьи, предусма-
тривающей уголовную ответственность за доведение до самоубийства. Автор обращает внимание на 
особенности терминологии и определения понятий, исследуя мнения ученых в этой сфере. Проана-
лизированы способы, содержащиеся в статье это «жестокое обращение», «шантаж», «принуждение к 
противоправным действиям», «систематическое унижение человеческого достоинства».
Ключевые слова: преступление, самоубийство, жестокое обращение, шантаж, принуждение к проти-
воправным действиям, систематическое унижение человеческого достоинства.
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PARTICULAR WAY OF INCITEMENT TO SUICIDE

Summary
In this work the issues contained in the disposition of the article, which provides criminal penalties for 
incitement to suicide. The author draws attention to the peculiarities of terminology and definition of the 
content of concepts examining the views of scientists in this field. Analysis of the terms contained in this 
article: «abuse», «blackmail», «forced illegal actions», «systematic humiliation of human dignity».
Keywords: crime, suicide, abuse, blackmail, coercion to unlawful acts systematic human dignity.


