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УМОВИ ТА ЧИННИКИ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА В УКРАЇНІ

Досліджено питання впорядкування вітчизняного законодавства щодо самогубст
ва, здійснено його порівняльний аналіз з законодавством Франції. Освітлено заходи про-
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Згідно з оглядом фонду народонаселення ООН (UNFPA), в 2011 році чи
сельність населення України складала 45,7 млн. та зменшується на 0,6 відсотка за 
рік, фахівці цього фонду прогнозують скорочення до 2050 року населення нашої 
держави до 35,0 млн. осіб1. Відповідно до рейтингу смертності населення ЦРУ 
(CIA), Україна посідає друге місце, серед країн світу, маємо 15.75 смертей на
1.000 громадян у 2013 році2. Ці дані підтверджується інформацією (1990-2012 
pp.) Державної служби статистики України3.

Дослідження питань, пов’язаних із самогубством як суспільним явищем, не
можливе без з’ясування його причин, в тому числі соціального неблагополуччя.

За даними Світової організації здоров’я (WHO) ООН, в 2011 році Україна в 
світі має такий показник самогубств 44,8 смертей на 100000 громадян, тобто зай
має п’яте місце в рейтингу4. Актуальності цій праці додає те, що відповідно до 
таблиці п. 5.10. «Розподіл померлих від зовнішніх причин смерті» Розділ 5. 
«Смертність» в демографічному щорічнику «Населення України за 2011 рік» Дер
жавної служби статистики України тільки від «навмисного самоушкодження» та 
«транспортних нещасних випадків» загинули 8973 та 5701 громадян5. Це не вра
ховуючи латентних самогубств (узагальнених, наприклад, в графах: «падінь», 
«утоплень та занурень в воду» чи «нещасних випадків, спричинених дією диму, 
вогню та полум’я» та ін.).

На фоні такої тенденції, актуальності набуває розуміння поняття «самогубст
во», в історичному аспекті усвідомленню якого сприяли праці Ф.Аквінського,



Аристотеля, Епікура, Піфагора, Платона, Сенеки, Сократа, Тацита і Цицерона. 
Висвітлили феномен самогубства в своїх працях Ч. Бекаріа, Е. Дюркгейм, 
Ж. Ес кіроль, А. Камю, Е. Морселлі, Р. Моуді, Ф. Ніцше, 3. Фрейд, Е. Шнейдман,
Д. Ю л та ін. Заслуговує на увагу робота по систематизації етапів історичного роз
витку поглядів на проблему самогубства та визначення наукових шкіл з цього на
прямі^, яку виконав В. Суліцький6. II вивчення, на думку автора, дозволяє дійти 
висновку про складність дослідження проблеми самогубства, яку створює різно
манітність підходів (методів) учених в різних галузях наук, суперечливий харак
тер отриманих результатів проведених досліджень та існування в методології 
правг самогубства як особливого соціального, філософського, епідеміологічного, 
психіатричного, фізіологічного, психологічного та юридичного феномену. Сто
совно останнього, без сумніву, цікаві кримінологічні дослідження В. Лихолоба, 
В. Фіпонова7 та Л. Шестопалової, які «доводять, що самогубство тісно пов'язано 
з віктимологією в її широкому розумінні і латентністю злочинності; є багато 
спільного в причинах, які породжують злочинність і самогубство; самогубство 
потерпілого може бути наслідком багатьох злочинів, а також доведення до само
губства; показники злочинності та самогубств корелюють між собою»8. 
Відс>тність єдиного як міжгалузевого, так і правового підходу до феномену само
губства, додає актуальності цій публікації, з урахуванням її практичної складової.

№етою цього дослідження є спроба впорядкувати вітчизняне законодавство 
щодо самогубства, здійснити його порівняльний аналіз із аналогами в інших дер
жава::, запропонувати можливі варіанти його вдосконалення.

Визначення самогубства розпочалося з усвідомлення індивідуумом (лат. 
individuum -  неподільний) себе людиною розумною (лат. Ношо Sapiens)9. Стосов
но зознішніх умов існування проблеми самогубства, то вони встановлені у межах 
співвідношення «суспільство -  групи людей -  особистість», саме тому так важли
во законодавцю дотримуватися пропорційності у використанні співвідношення 
термінів «життя -  волевиявлення -  воля», оскільки такий алгоритм дії позитивно 
впливає на гармонійний розвиток всіх трьох боків трикутника «людина -  
суспіпьство -  держава»10.

Науково-правова категорія «самогубства» не одразу здобула своє закріплення; 
в законодавстві, незважаючи на те, що вона була знайома на заході ще за епохи 
античності в стародавній Греції, а на сході в Індії.

Суїцид (лат. suus -  свій, що належить собі; природній, нормальний; caedo -  
вбити, умертвити)11.

Бгйчлер (Beichler J.)12 запропонував визначення, яке підкреслює операційні 
функції, що характеризує стадію скоєння суїциду. Врахувавши традиційні чотири 
види смерті, з сотень її причин (трьома з яких є: природна смерть, нещасний ви
падок і вбивство) Шнейдман (Shneidman Е .)13 запропонував додаткову кла
сифікацію, в котрій всі смерті (не залежно від їх виду або причини) відносяться 
до одного з трьох видів: навмисна, наполовину навмисна (у котрій індивідуум 
зігра* часткову, приховану, завуальовану або неусвідомлену роль у прискоренні 
кончини) або ненавмисна14.

Наміри припинення власного життя як критерій визначення самогубства були 
висвітлені у трактаті «Семахота», присвяченому смерті і трауру. Відповідно до 
нього, витребування доказів про намір здійснити суїцид та подальше їх визнання 
у формі задуму скоїти самогубство є підставою для встановлення факту такої по
ведінки до виду смерті (і відповідно, відсутності чи наявності санкцій релігійно
го або законодавчого характеру). При цьому підозра в наявності психічної хворо
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би виключає суїцид . «Хто ж здійснює самогубство в здоровому глузді -  Якщо 
людина залізла на дерево або на дах і розбилася на смерть, це ще не самогубство, 
а самогубством його смерть буде визнана, якщо перед цим він сказав: «Ось лізу 
на дерево або на дах і звідти кинуся вниз », а потім і вчинив по своєму слову при 
свідках ... Той же, кого знайшли повішеним або таким, що кинувся на меч, буде 
визнаний, як той, хто заподіяв собі смерть в потьмаренні розуму»15.

Згідно з визначенням ВООЗ (1982), «суїцид -  акт самогубства з фатальни и ре
зультатом; замах на самогубство -  аналогічний акт, який не має фатальногэ ре
зультату»16.

Юридична енциклопедія вказує, що самогубство «може бути здійснене самою 
особою безпосередньо (напр., повішення, постріл, отруєння тощо) або опосеред
ковано (голод). Можливе С. і за допомогою сторонніх осіб. Воно може бути вик
ликане різноманітними економічно негативними чинниками (безроС іття, 
відсутність можливості реалізувати себе тощо), конфліктами з батьками, оточую
чими, психологічними кризами, втратою відчуття сенсу життя тощо»17.

Оксфордський юридичний словник тлумачить суїцид як вид навмисного ибив- 
ства себе. Відповідно до цього словника, з 1961 року самогубця не вважаггься 
злочинцем, проте існують санкції в законодавстві (які передбачають тюремне 
ув’язнення терміном до 14 років) за пособництво, підбурювання, консультуї ання 
або забезпечення самогубства. Увагу привертає в цьому словнику таке: «коли дві 
людини згодні, що один з них повинен убити іншого, а потім вчинити самогубст
во, той, хто скоїть вбивство, винен, якщо він виживе, він винен у ненавмисному 
вбивстві»18.

Повертаючись до зовнішніх умов, які сприяють існуванню суїциду в нашій 
країні, проаналізуємо її головний закон, Конституцію України(далі КУ). У КУ, 
враховуючи преамбулу, слово «життя» використовується чотирнадцять разіп. Та
ка кількість позитиву в порівнянні з Конституцією Франції викликає принг ймні 
подив, оскільки в останній слово «життя»(уіе) вказується чотири рази. Далі, 
здійснимо спробу зрозуміти перше речення ст. 27 КУ19, а саме «Ніхто не може бу
ти свавільно позбавлений життя», та одразу відзначимо потребу розтлумачити 
термін «свавільно», оскільки останній не використовується ні в Кримінальному 
кодексі України (далі ККУ), ні в Цивільному.

Слід нагадати, що свавільний -  це такий, «який діє на власний розсуд, не зва
жаючи на волю й думку інших; самовільний»20. З цього виникла потреба порівня
ти кількість слів «воля» (volontft) в КУ та Франції -  в нашій державі законодавець 
не вказав таке слово в головному законі держави, а от у Франції воно вказупься 
тричі. Фахівці-філологи можуть вказати на потребу порівняння частоти вживання 
«волевиявлення» (volontfi): у КУ воно вказане двічі. З чим автор погоджуються, 
проте дискусійним тоді залишається використання у Конституції Франції21 гричі 
слова з французької мови «seront» (волевиявлення), тобто існує диспропорція.

З юридичної психології відомо, що воля -  це свідома організація і саморегу
ляція людиною своєї діяльності та поведінки, спрямована на подолання груд- 
нощів при досягненні поставленої мети. Воля -  це здатність контролювати свою 
діяльність і активно спрямовувати її на досягнення своїх цілей. Вона представляє 
особливу форму не лише вміння чогось добитися, а й вміння відмовитися в:д чо
гось, коли це потрібно (А. Макаренко). Воля забезпечує перехід від пізнання 
(пізнавальні процеси) і переживання людини (емоційні процеси) до праюччної 
діяльності, саме тому так важливо, щоб цей термін перебував у пропорційному 
вжитку до терміну право, (закон)22.



З урахуванням викладеного вище, виникають сумніви у доцільності та у 
послідовності використання термінів у статті 120 ККУ «Доведення до самогубст
ва», а саме «Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство»23.

Крім того, до об’єкту злочину, який вказаний в коментарі ст. 120 ККУ, а саме: 
«життя та здоров’я особи», логічно додати «психічний стан», тобто «життя, здо
ров’я та психічний стан». Наслідком цього буде те, що злочин вважатиметься 
закінченим з моменту настання наслідків у вигляді спричинення психічних 
страждань потерпілому також.

Серед чинників, що впливають на обгрунтування кваліфікуючих ознак дове
дення до самогубства потерпілого, є встановлення його залежності від винувато
го в сімейних, побутових, матеріальних, службових, посадових, трудових, медич
них, політичних, ідеологічних, релігійних та інших відносинах. За такого поряд
ку врегулювання суспільних відносин автор вважає недоцільним визначати 
суб’єктивну сторону злочину необережністю.

Держава має попереджувати прояви суїциду.
Працівники органів виконавчої влади, можуть стверджувати про заангажо- 

ваність такого підходу, так як ст.20 ККУ серед засуджених використовується як 
підстава для застосування примусових заходів медичного характеру у разі 
скоєння ними спроби суїциду (О.Джужа, С.Фаренюк24). Дійсно, визнання особи 
обмежено осудною враховується судом при призначенні покарання, проте не
обхідною умовою з п. 1 вказаної вище статті є наявний у особи «психічний роз
лад», тобто орган виконавчої влади має звернутися до суду у такому випадку для 
визнання судом особи обмежено осудною з урахуванням висновку судово- 
психіатричної експертизи, а відсутність такого звернення означає бездіяльність 
суб’єкта владних повноважень.

Доцільним є запозичення позитивного досвіду індійських колег, у яких в тра
диції самогубство було стверджено релігійними догмами (самоспалення вдів, по
дарунок життя свого фізичного тіла богині Ахгорі). У цій країні у протидію тако
му негативному явищу була схвалена стаття 309 КК Індії, згідно з якою спроба са
могубства карається позбавленням волі на строк до 1 року і / або штрафом; Гака 
сама диспозиція та санкція існує в Республіці Сінгапур: «хто спробує покінчити 
з собою, і зробить будь-які дії на вчинення такого злочину, карається позбавлен
ням волі на строк до одного року, або штрафом, або і тим і іншим25.

Окремі положення чинного Кримінального процесуального кодексу України 
(далі КГТКУ) ще більше додають логіки в обґрунтування позиції автора. Так, за
конодавчо не встановлено процесуальний строк для здійснення повідомлення про 
підозру за пунктом 3 частини 1 статті 276 КПКУ. Неврегульованість правового 
інституту повідомлення про підозру, закріпленого главою 22 КПКУ, включає в се
бе оціночне поняття, яке охоплюється словами «у випадках: ... наявності до
статніх доказів»26 -  це надає можливості правозастосовним органам «са
мостійно» оцінювати факти в межах, передбачених оціночною нормою, тобто 
створюють можливості для дискреції суб’єкта при реалізації та застосуванні їх на 
практиці.

При чому, відсутність встановленого строку для вчинення процесуальної дії, 
усуває можливість здійснення процесуального (судового) контролю за діями та 
бездіяльністю слідчого та прокурора, що унеможливлює вплив на такі дії чи 
бездіяльність, та притягнення останніх до юридичної відповідальності. Можна 
стверджувати, навіть при фактичній умисній протиправній бездіяльності слідчо
го та прокурора у частині неповідомлення про підозру, така бездіяльність фор-
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мально буде правомірною. На погляд автора, така умова додає можливості осо
бам, які мають спеціальні знання, зловживати ними на власний розсуд, у формі 
створення чинників направлених на доведення особи до самогубства. Без сумніву, 
така законодавча конструкція дозволяє формально діяти в рамках закону (в т.ч. 
суб’єкту владних повноважень).

Наостанок зазначу що, «скоєння самогубства працівником плавскладу на суд
нах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумов
леного колективним договором строку перебування у рейсі...»27, вказане в Пе
реліку обставин, за яких за яких нещасний випадок визнається таким, що пов'яза
ний з виробництвом, (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО листопада 2011 p. N 1232) — є умовою, яка впливає на збільшення кількості 
самогубств громадян України.

Підсумовуючи узагальнений матеріал, пропонуємо зробити такі висновки:
По-перше, з метою дотримання пропорційності у межах співвідношення 

«суспільство -  групи людей -  особистість» та використання термінів «життя -  во
левиявлення -  воля» потрібно в п.п. 2) п. 4 Положення про порядок роботи у Вер
ховній Раді України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради 
України внести доповнення «роз’яснення про дотримання пропорційності вико
ристання термінів «життя -  волевиявлення -  воля» та ...» .

По-друге, внести зміни до ст. 120 ККУ, хоча б замінивши слова «Доведення 
особи до самогубства або до замаху на самогубство» на «Доведення особи до 
суїциду або до скоєння самогубства», які мають більш коректне формулювання 
для подальшого тлумачення. До санкції осіб, які скоїли кримінальне діяння, пе
редбаченої диспозицією цієї статті, треба додати обмеження способу життя 
підсудного в залежності від ступеня винуватості та законодавчо визначити кате
горії таких громадян і час перебування їх в цих категоріях (після вироку суду 
обліково-реєстраційні дані та їх зображення мають бути внесені до списку на 
строк, встановлений судом, і бути публічно доступними).

По-третє, пропонуємо додати до кримінального кодексу в Україні статтю з на
звою «Спроба самогубства» з таким змістом «1.Спроба самогубства, чи будь-які 
дії направлені на вчинення такого злочину, караються позбавленням волі на строк 
до одного року, або штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, або і тим і іншим.» і винести на обговорення фахівців другу ча
стину цієї статті «2. Ті самі діяння, якщо вони спричинені неповнолітнім, кара
ються обмеженням волі одного з батьків на строк до трьох років або позбавлен
ням волі на той самий строк, з штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, або і тим і іншим».

По-четверте, скасувати Постанову Кабінету Міністрів України від ЗО листопа
да 2011 p. N 1232 в частині дії обставин, за яких за яких нещасний випадок виз
нається таким, що пов'язаний з виробництвом, про «скоєння самогубства 
працівником плавскладу...»
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