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до пиТання щодо вдоСКоналення Кримінальної відповідальноСТі  
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анотація. У статті автор розглядає проблему вдосконалення кримінальної відповідальності за доведен-
ня до самогубства, аналізує склад цього злочину та останні зміни статті 120 КК України, внесені Законом 
України від 08.02.2018 р. У статті акцентується увага на нових, раніше не відомих способах доведення до 
самогубства. На особливому рівні, автор визначає проблему доведення до самогубства за допомогою соці-
альних мереж та Інтернету, наводить статистичні дані та випадки з практики. Автор досліджує технології 
втягнення дітей до «груп смерті» та основні принципи діяльності таких груп. У результаті досліджень, 
автор висловлює власну думку стосовно подальшого вдосконалення кримінальної відповідальності за до-
ведення до самогубства та пропонує зміни і доповнення до статті 120 КК України. 
Ключові слова: самогубство, доведення до самогубства, «групи смерті», рівень самогубств, кримінальна 
відповідальність, мережа Інтернет.
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To The issue oF improvemenT oF criminal responsibiliTY For inciTemenT 
To suicide (arTicle 120 oF The criminal code oF ukraine)

summary. The article reviews the problem of improvement of criminal responsibility for incitement to suicide, 
analyzes the components of the crime and recent changes to article 120 of the Criminal Code of Ukraine, in-
troduced by the Law of Ukraine “On amendments to article 120 of the Criminal Code of Ukraine regarding the 
establishment of criminal responsibility for incitement to suicide” from 08.02.2018. The development of a mod-
ern post-industrial society is characterized by accelerated pace of change, emergence of new factors and trends 
affecting suicidal behavior residents of different countries. The author identifies the main causes of suicidal 
behavior of people, which leads to committing suicide. Understanding the causes of suicide and the trends of 
constant growth of their number in modern society will lead to the further development of new methods, ways 
and means to counteraction this destructive phenomenon. This necessitates the study of suicide at this stage of 
society’s development and making the necessary changes to the legislative base. The article is focused on new, 
previously unknown ways of incitement to suicide, because with the development of technological progress new 
opportunities for committing crimes became available. At a special level, the author identifies the problem of 
incitement to suicide through social networks and the Internet, provides statistics and practical examples. The 
author inquires into the technologies of drawing children into ,,death groups’’, the basic principles of the acti-
vities of such groups and offers activities, that help protect oneself from dangerous entertainments. As a result 
of research, the author gives answers to many topical issues, expresses her own opinion regarding the further 
improvement of criminal responsibility for incitement to suicide and proposes amendments and additions to 
article 120 of the Criminal Code of Ukraine. 
keywords: suicide, incitement to suicide, death groups, rate of suicide, criminal responsibility, Internet. 

Постановка проблеми. На даний час кіль-
кість самогубств в Україні знаходиться 

на дуже високому рівні. З розвитком технологій 
та еволюцією людства з’являються нові, раніше не 
відомі способи вчинення злочинів. Так, з появою 
Інтернету та соціальних мереж виникають нові 
можливості у спілкуванні, впливі людей один на 
одного, у тому числі, і негативному впливі. Зло-
чинність постійно перебуває у динаміці і тому 
чинне законодавство також потребує змін і допо-
внень, які б відповідали сучасним реаліям вчи-
нення доведення до самогубства [9]. У нашій дер-
жаві помітно зросла зацікавленість у дослідженні 
даного злочину. Проте, ще й досі залишається ши-
роке коло проблемних питань застосування стат-
ті 120 Кримінального кодексу України. На мою 
думку, злочини проти життя людини становлять 
значну суспільну небезпечність, тому саме на них 
необхідно звернути особливу увагу.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанню кримінальної відповідальності за 
доведення до самогубства приділяється значна 
увага. Цю проблему досліджували: В.Ю. Баулін, 

Р.С. Веприцький, Є.О. Гладкова, В.О. Кірієнко, 
О.О. Колінько, Т.А. Павленко, О.П. Романів, 
Л.М. Шестопалова. Роботи вказаних науковців 
присвячені аналізу причин самогубства, висвіт-
ленню авторських підходів до вирішення питан-
ня вдосконалення відповідальності за доведення 
до самогубства.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значний 
рівень дослідження цього актуального для кри-
мінального права питання, залишаються про-
блемні та суперечливі моменти застосування  
статті 120 КК України, які я намагалася розкрити 
у цій статті. Також, на мою думку, уваги заслуго-
вують способи доведення до самогубства в мережі 
Інтернет та через соціальні мережі, за допомогою 
яких було спричинено багато самогубств серед 
підлітків. Як діють адміністратори смертельних 
квестів і як вберегтися та не потрапити в «групи 
смерті», детально розкрито у статті.

мета статті. Завдання полягає у висвітленні 
проблеми вдосконалення кримінального законо-
давства в частині відповідальності за доведен-
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ня до самогубства; дослідженні діяльності «груп 
смерті» на території України. 

виклад основного матеріалу. Проблема 
самогубства пов’язана зі статтею 27 Конституції 
України, у якій закріплюється, що кожна людина 
має право на життя. Таке положення Основного 
Закону відповідає нормам міжнародного права. 
Право на життя є основою всіх інших прав і свобод 
людини. Законодавством передбачено, що на дер-
жаву покладено обов’язок захищати життя кожно-
го, оскільки жодна людина не може бути свавіль-
но позбавлена життя [1]. Проте як має реагувати 
держава, коли особа умисно позбавляє себе життя? 

Самогубство – це смертельний випадок, який 
є результатом умисного заподіяння шкоди влас-
ному життю та здоров’ю. Люди, які вчиняють 
суїцид, нерідко страждають від психічних за-
хворювань, сильного душевного болю, відчува-
ють стрес, депресію та неможливість впоратися 
з власними проблемами, вони без надії дивлять-
ся у майбутнє і знаходять лише один варіант 
вирішення проблем – смерть. Крім психічних 
розладів, причини самогубства можуть бути різ-
ними: моральні, релігійні чи соціальні установ-
ки, які сформувалися у свідомості особи, скрутне 
фінансове положення, міжособистісні відносини, 
відчуття самотності та непотрібності серед тисяч 
незнайомих людей, постійна втома та виснажен-
ня. Це лише основні фактори, які спонукають до 
вчинення самогубства, причини ж суїцидальної 
поведінки багаточисельні та дуже складні.

 Випадки самогубства зустрічаються в різних 
державах та культурах. За даними Всесвітньої 
Організації Охорони Здоров’я щорічно понад 
800000 людей позбавляють себе життя, значно 
більша кількість здійснюють спроби суїциду. 
Кожне самогубство – це трагедія, яка залишає 
свій відбиток у пам’яті близьких, сім’ях та сус-
пільстві. ВООЗ зазначає, що самогубства харак-
терні для всіх регіонів світу, незалежно від рівня 
доходу держави. У 2012 році суїцид став другою 
з основних причин смертності серед молоді віком 
від 15 до 29 років. У вразливих груп, які підля-
гають дискримінації, наприклад, біженців, іммі-
грантів, транссексуалів, ув’язнених, також дуже 
високий рівень самогубств [2]. Що стосується по-
казників в Україні, то статистичні дані свідчать, 
що останніми роками в нашій державі кількість 
самогубств є дуже високою. Так, за даними Дер-
жавної служби статистики України, у 2016 році 
майже 7,5 тисяч українців скоїли суїцид. Центр 
громадського здоров’я Міністерства охорони 
здоров’я України зазначає, що у 2017 році покін-
чили з життям 6,5 тисяч людей [3]. Ця причина 
смерті є найпоширенішою після природної смер-
ті внаслідок хвороб системи кровообігу (67,0%), 
смерті від новоутворень (13,6%) та смерті від зо-
внішніх причин (5,4%) [4]. Слід зазначити, що 
в офіційну статистику потрапляють лише явні 
випадки самогубств, тому реальна кількість 
спроб їх вчинити значно перевищує офіційні по-
казники. На думку судово-медичних експертів, 
більшість смертей від нещасних випадків (на-
приклад, передозування лікарськими препара-
тами, падіння з висоти чи дорожньо-транспортні 
аварії) є саме суїцидом.

Кримінальним кодексом України передба-
чено, що із числа усіх причин, які призводять 

до суїциду, тільки доведення до самогубства 
є злочином. Попередня редакція статті 120 КК 
України була такого змісту: «Доведення особи 
до самогубства або до замаху на самогубство, 
що є наслідком жорстокого з нею поводження, 
шантажу, примусу до протиправних дій або сис-
тематичного приниження її людської гідності, – 
карається обмеженням волі на строк до трьох ро-
ків або позбавленням волі на той самий строк». 
Кваліфікуючими ознаками доведення до само-
губства визнається вчинення вказаних діянь 
щодо особи, яка перебувала в матеріальній або 
іншій залежності від винуватого, або щодо двох 
або більше осіб (частина друга статті 120 КК), 
або якщо воно було вчинене щодо неповноліт-
нього (частина друга статті 120 КК) [5, с. 68]. 
З 2010 року по травень 2017 року в Україні вине-
сено всього п’ять вироків за статтею доведення до 
самогубства, тобто менше одного вироку на рік, 
оскільки правоохоронні органи, як правило, при-
пиняють провадження у справах про суїцид, не 
знайшовши слідів насильства на тілах загиблих. 
Або й взагалі версію доведення особи до само-
губства залишають без уваги та не досліджують 
належним чином [6]. Незважаючи на таку кіль-
кість вироків, у 2013 році за фактами вчинення 
самогубства громадянами було зареєстровано 
8814 кримінальних проваджень, у 2014 – 2566, 
у 2015 – 8824 проваджень, у 2016 році – 8311, 
а у 2018 році у даних справах було відкрито 
637 проваджень [7; 8]. 

Отже, дуже гостро постало питання, чи є ді-
євою стаття 120 Закону про кримінальну відпо-
відальність? Згідно з цією нормою причинами 
доведення до самогубства були: 1) жорстоке по-
водження; 2) шантаж; 3) примус до протиправ-
них дій; 4) систематичне приниження людської 
гідності. На даний час поширеним явищем стало 
вчинення самогубства підлітками, які входять 
до так званих «груп смерті», створених у соці-
альних мережах. Такі ситуації взагалі не мали 
жодної кримінально-правової оцінки. Приводом 
для внесення змін до цієї статті стало відкрит-
тя кримінального провадження стосовно Євгенія 
Кривошеєва по статті 120 КК України у вересні 
2015 року в м. Запоріжжі. Його підозрювали у до-
веденні до самогубства через Інтернет дев’яти 
молодих жінок, чотири з яких проживали на те-
риторії Російської Федерації, а п’ять – в Україні. 
На жаль, лише одну з жертв на території Украї-
ни вдалося врятувати. Правоохоронці зафіксува-
ли IP-адресу підозрюваного, який підписувався 
жіночим ім’ям у соціальній мережі «Контакт», 
обирав жертву, представлявся медичною се-
строю, надавав рекомендації, як вчинити само-
губство, які знаряддя використовувати, як кра-
ще обрати місце для повішення та ін. [9]. Проте, 
підстави для притягнення Євгенія Кривошеєва 
до кримінальної відповідальності були відсутні, 
оскільки підозрюваний не поводився із жертва-
ми жорстоко, не шантажував їх, не примушував 
до протиправних дій та не принижував людську 
гідність, а інші способи вчинення злочину дис-
позицією даної статті не передбачені. 

Таким чином, Верховною Радою України було 
прийнято Закон «Про внесення зміни до стат- 
ті 120 Кримінального кодексу України щодо вста-
новлення кримінальної відповідальності за спри-
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яння вчиненню самогубства» від 08.02.2018 року, 
яким було змінено частину першу статті 120 КК 
України і викладено в такій редакції: «Доведен-
ня особи до самогубства або до замаху на само-
губство, що є наслідком жорстокого з нею пово-
дження, шантажу, систематичного приниження 
її людської гідності або систематичного проти-
правного примусу до дій, що суперечать її волі, 
схиляння до самогубства, а також інших дій, що 
сприяють вчиненню самогубства, – караються 
обмеженням волі на строк до трьох років або по-
збавленням волі на той самий строк» [10].

Проте деякі положення даної норми вигля-
дають суперечливими і у майбутньому можуть 
призвести до проблеми тлумачення і застосу-
вання статті через свій оціночний характер, 
неоднозначність і невизначеність, як, напри-
клад, поняття «інші дії, що сприяють вчиненню 
самогубства». До такої думки дійшли правники 
у своїх висновках. Крім того, науковці Головного 
науково-експертного управління зосереджують 
увагу на необхідності передбачити кримінальну 
відповідальність за схиляння до вчинення само-
губства в окремій нормі, як це закріплено в за-
конодавстві зарубіжних країн [11].

Позитивним оновленням змісту статті стали 
її приписи щодо «примусу до дій, що суперечать 
її волі» замість «примусу до протиправних дій», 
оскільки особу практично можна довести до са-
могубства і шляхом примушування до дій, які не 
є протиправними. Це можуть бути небажані для 
потерпілого, але правомірні дії, або зловживан-
ня правом, яке не є правопорушенням. 

Як було зазначено, в Україні активно діють 
«групи смерті», які створюються у соціальних 
мережах і спрямовані на схиляння підлітків 
(у переважній більшості) до скоєння суїциду. На 
початку 2017 року в мережі Інтернет широко об-
говорювалася підліткова гра «Синій кит» або ж 
«Тихий дім», «Море китів», f57, f58, «Кити пли-
вуть вгору», «Розбуди мене о 4:20». Ця смертель-
на гра має багато назв, але її результат завжди 
однаковий – самогубство [12]. За даними Націо-
нальної поліції України, тільки в одній з таких 
спільнот було виявлено більше 200 активних 
користувачів з України. Як правило, доступ до 
таких груп є закритим, а членство здійснюється 
на розсуд адміністратора. Суть цієї гри полягає 
у проходженні квесту, який починається із запо-
діяння собі незначних каліцтв, а закінчується 
смертю. Перше завдання даної спільноти – про-
кинутися о 4:20 і написати адміністратору. Все 
подальше спілкування відбувається в той самий 
час. Таким чином, це збиває дитину з нормаль-
ного режиму і вона стає більш вразливою. Кожен 
день або через день дається нове завдання, вони 
йдуть по наростаючій. Наприклад, вирізати на 
собі якесь зображення або символ і скинути фото-
графію адмінам, наступне – повністю відмовити-
ся від сну, після чого дитина втрачає орієнтацію 
в часі, плутає сон і реальність, останнє завдан-
ня – вистрибнути з вікна. З 15 осіб від 1 до 3 до-
ходять до кінця квесту. Найстрашніше, що на 
участь в таких «іграх» підлітків штовхає реальне 
бажання померти. Всі стадії квесту можна про-
йти від тижня до місяця. Під час гри визначаєть-
ся ступінь завзятості учасника, всі його дії контр-
олюються адміністраторами. Маніпулятори 

вимагають надсилати фотографії після кожного 
етапу квесту, застосовують похвалу, емоційний 
шантаж, схвалення, залякування, насадження 
відчуття провини, привчають жертву уникати 
протистояння або суперечок із маніпулятором. 
Спілкуються виключно на суїцидальні теми, 
«втираються в довіру», дізнаються контакти, 
адресу та інші особисті дані, надсилають записи, 
відео та музику, які нормальній людині важко 
сприймати. Якщо зупинився або не виконав зав-
дання у строк, то програв. Проте на цьому гра не 
закінчується, якщо ти відмовляєшся виконувати 
завдання, починаються залякування, погрози, 
шантаж і приниження. Оскільки, усі фото– і ві-
деодокази пройдених етапів учасник надсилає 
«куратору», це стає додатковим інструментом 
тиску. Якщо матеріали розголошуються або над-
силаються батькам, це буде, щонайменше, соро-
мом і ганьбою [13, с. 4]. 

«Червона сова» – новий смертельний квест, 
який поширюється в Україні. Правила гри поді-
бні з «Розбуди мене о 4:20». Адміністратори та-
кож у соціальних мережах дають завдання, про-
те учасникам повідомляють, що результатом є не 
смерть, а можливість побачити сакральний світ 
і зустрітися з Червоною Совою, що звичайним лю-
дям є не під силу. Підлітків примушують не спати 
і втікати з дому. В «Контакті» є сім закритих груп, 
у які приймають тільки дітей. Періодично вони 
блокуються, проте потім з’являються знову [14]. 

Восени 2018 року в мережі з’явилася ще одна 
«гра зі смертю» – «Момо». Вона є схожою до «Си-
нього кита» і також провокує дітей до вчинення са-
могубства. Момо – це жінка з виряченими очима, 
великим ротом і курячими лапами. Це моторошне 
зображення може неочікувано з’явитися у списку 
контактів у WhatsApp і, як правило, видалити 
його неможливо. Такий контакт починає надсила-
ти повідомлення із погрозами, файли зі сценами 
насилля і повідомляє, що за декілька днів ви по-
мрете. Іноді ця жінка може дзвонити, залякувати 
плачем, який переходить у різкий і неприємний 
сміх. Психоаналітик, віце-президент Української 
асоціації психоаналізу Володимир Мамко вважає, 
що «Момо» є прототипом матері [15]. 

Усі дії у цій програмі виконує бот, поки підлі-
ток переглядає відео, надіслане куратором, копі-
юються всі персональні дані зі смартфону (фото-
графії, відео, телефони, адреси, нотатки). Якщо 
на телефоні є інформація, яку дитина не хотіла 
б розголошувати, «Момо» починає шантажувати 
та примушувати до дій, що суперечать волі осо-
би. Засоби масової інформації повідомляють, що 
повішення 12-річної дівчинки в Аргентині стало-
ся саме через цю програму. Цей інформаційний 
вірус вже добрався до Росії, на черзі – Україна. 
Щоб вберегтися від «Момо» краще видалити 
WhatsApp, не переглядати невідомі відео та не 
телефонувати незнайомцям. 

Недавно підлітки захопилися новою «грою» – 
«Біжи або помри», у якій дитина має перебігти 
дорогу впритул до наближення машини. 

Є думка, що зараз ми маємо справу з техноло-
гією знищення, яка прицільно працює по підлітках, 
і Україна тільки починає боротися з нею. Практи-
ка доказує, що дані групи спрямовані на уразли-
ву в соціальному сенсі категорію осіб – дітей, які 
проходять період становлення. По той бік екрану 
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монітора з дитиною спілкується вмілий психолог, 
з яким підлітку у такому віці внаслідок розумової 
незрілості, нестабільності емоцій і підвищеної чут-
ливості сперечатися дуже складно [13, с. 7]. 

Україна стала на шлях боротьби зі схилянням 
до самогубства в мережі Інтернет. Ця проблема 
є визнаною і наразі здійснюється пошук шляхів 
її вирішення, розшукуються особи, причетні до 
заснування таких «груп смерті». Проте залиша-
ється досить багато питань та загадок, на які на-
уковці та психологи поки не знайшли однознач-
ної відповіді. Чому ж підлітки виконують все, 
що наказують їм робити адміністратори «груп 
смерті» – найчастіше такі ж школярі, як і їхні 
жертви? Та які цілі переслідують адміністратори 
таких спільнот, які штовхають дітей на смерть? 
Психологи вважають, що таким чином вони хо-
чуть підкреслити власну значущість і владу над 
людьми. Наявні лише поодинокі випадки, коли 
куратори залишають гру і, навпаки, відмовля-
ють підлітків від суїциду. 

У тих, кому вдалося вижити після такого екс-
перименту, назавжди залишаються жахливі шра-
ми і опіки, травма психіки, відсутність сну, кош-
мари, страх і галюцинації. Проблеми зі здоров’ям, 
порушення психіки, візити до психолога постійно 
нагадуватимуть про легковажність і необдума-
ність вчинків і рішень у підлітковому віці. 

висновок. Отже, зробивши аналіз останніх 
змін, яких зазнала стаття 120 КК України, мож-

на зробити висновок, що вони є позитивними. Як 
свідчать науковці, співвідношення самогубств 
і доведення до самогубств становить один до два-
дцяти. Спосіб доведення до самогубства через Ін-
тернет стає дуже поширеним, оскільки з кожним 
днем зростає кількість користувачів мережею. 
Для того, щоб особи, які схиляють інших осіб по-
кінчити з життям не залишалися безкарними, 
у статтю 120 КК України в якості способу дове-
дення до самогубства були передбачені «інші 
дії, що сприяють вчиненню самогубства». Тобто, 
перелік діянь, які можуть спонукати особу піти 
з життя перестав бути вичерпним. Вважаємо, що 
таке широке тлумачення цієї ознаки об’єктивної 
сторони частини 1 статті 120 на практиці може 
призвести до проблем у її застосуванні, а тому, 
для подальшого вдосконалення кримінального 
законодавства необхідно більш чітко визначити 
способи злочинних посягань при доведенні особи 
до самогубства, вказавши, наприклад, «а також 
через соціальні мережі або з використанням ме-
режі Інтернет».

Утім, на нашу думку, безпека життя грома-
дян залежить не стільки від ідеально викладе-
ної норми, скільки від можливості ефективного 
застосування її положень на практиці. На даний 
час стаття 120 КК України ще вкрай рідко за-
стосовується, хоча досвід притягнення до відпо-
відальності за доведення до самогубства особи 
досить поширений у зарубіжних державах.
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