
КУЛЬТЕНКО О В 
КОЛЄСНІК т.в! 

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКУ ГГЕРАЦі! САМОГУБСТВА
Висвітлюється тлумачення поняття «ризик» та значення 

ітерації доведення до самогубства. Аналізується класифікація рівнів 
суїцидального ризику.

Тяжкість наслідків і ставлення до того, що трапилося, 
неоднорідність соціальної ситуації та інших чинників суїциду 
виключають можливість встановлення єдиних юридичних схем. 
Принцип індивідуальної оцінки та підходу до кожного суїциду, 
підтверджується істотними відмінностями роботи з кожним 
потенційним самогубцем, починаючи з першого контакту і закінчуючи 
заходами з профілактики повторних замахів на самогубство. Ці заходи 
передбачають врахування ризику. Значення ризику пов’язане з 
тлумаченням цього поняття в законах та нормативно-правових актах 
України. Так, словник законодавчих термінів тлумачить поняття 
«ризик» більш ніж двадцять п’ять разів. Наприклад: «Ризик — ступінь 
імовірності певної негативної події, яка може відбутися в певний час 
або за певних обставин на території об'єкта підвищеної небезпеки і/або 
за його межами.

Ризик — можливість наявності та вірогідний масштаб наслідків 
несприятливої події протягом визначеного періоду.

Ризик — кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність 
виникнення негативних наслідків від здійснення госп одар ськ ої 

діяльності та можливий розмір втрат від них.
Ризик — можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків 

від негативного впливу на здоров'я людини та довкілля при здійсненні 
генетично-інженерної діяльності та поводженні з ГМО протягом 
певного періоду часу.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- .* « і ^Ризик -  міра можливості порушення рівня здоров я людей у
в'язку з дією шкідливого чинника.» [1] і т.д. і т.п.
3 Слід вказати, жодне з визначень поняття «ризик» не містить 

* значення «ітерація», тобто патологічного збудження, яке проявляється 
повторенням одного і того ж руху, слова, частини слова і т. ін. без 
цомітного емоційного забарвлення цих дій [2, с. 507].

Не викликає сумнівів, що для організації допомоги суїцидентам 
істотне значення може мати література, в якій питання самогубства 
розглядаються відповідно до системи православних уявлень і 
цінностей (Тихомиров Є., 1879; Попов І. В., 1898; Городці С, 1908; 
Темний В., 1910; Єпископ Михайло, 1911; Лиходій О. А., 1998; Ігумен 
Свменій, 1999; Силуянова І., 2001, і ін.) Серед заходів профілактичного 
характеру потрібно відмітити облік у психоневрологічних диспансерах, 
спеціалізованих кабінетах, та інформування родичів про можливі 
рецидиви сущидальної поведінки й чіткий контроль підтримуючої 
терапії і т.п.. Все це представлено в численних роботах і спеціальних 
методичних рекомендаціях (Амбрумова А. Г., Тихоненко В. А., 1980; • 
Цуірун В. Є., 1980; Данілова М. Б., Пепеляєва Т. І., 1987; Траініна Б. Г., 
1987; Полякова І. В., 1988 та ін.) Кожна зі згаданих вище робіт 
відображає або окремі аспекти профілактики сущидальної поведінки 
(включаючи запобігання повторних суїцидів) при тій чи іншій формі 
психічних розладів, або загальні питання профілактичної роботи з 
суїцидентів.

У світлі згаданих спеціальних робіт, присвячених аспектам 
роботи з особами з тими чи іншими сущидальними проявами, окремі 
положення в області юриспруденції виглядають на перший погляд 
досить банальними істинами, не гідними спеціального розгляду. Проте

________  * _ _ ____  ___ _ ___  ___ в тз цих істин створюється загальна тональність спілкування з 
суїцидентом, яка багато в чому визначає наявність прогнозованого 
ефекту.

У питанні про самогубство слід зауважити, що «краще 
допустити помилку, рятуючи життя, ніж дозволити йому піти». На 
думку авторів, хоча філософські судження можуть показати, що немає 
логічно обґрунтованого аргументу на користь переваги життя перед 
смертю, а наше прагнення до життя носить часто ірраціональний 
характер, «ми повинні завжди пам'ятати, що потенційний самогубець в 
глибині душі може розділяти саме таку ірраціональну думку».

Складність морально-етичних проблем при виявленні у 
громадянина суїцидальних настроїв ніяк не знімає з юриста 
необхідності вжиття найелементарніших заходів щодо запобігання 
самогубства.
а 3розуміло, що ступінь ризику спроби самогубства в першу чергу 

і ВДначає характер цих заходів. У будь-якому випадку потрібно скласти
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план заходів організаційного характеру. Ці заходи включають і 
оформлення відповідної документації, яка в подальшому може бути 
визнана як доказ у кримінальній справі про доведення про
самогубство. ,

Якщо юрист сумнівається в ефективності особистої допомоги
суїциденту, він зобов’язаний звернутися до компетентних служб і
фахівців. .

Ризик в першу чергу визначається стадією розвитку
суїцидальних тенденцій, швидкістю їх формування та конкретним
змістом [3, с. 436]. Наведені нижче ступені ризику самогубства
відносяться до розгорнутого або змішаного варіанту формування
задумів і намірів. Доцільно виділити п'ять ступенів ризику
самогубства: від мінімального до максимального. Таким чином,
суїцвдальна активність може варіювати у своїй інтенсивності,
досягаючи свого максимуму, перебуваючи на середньому рівні або
висловлюючись по іншому — в мінімальному ступені. При цьому
мінімальна ступінь ризику самогубства -  це рівень суїцидальності,
який може бути констатований майже в кожної людини.

Якщо крайні форми ризику самогубства мають досить чіткі
критерії їхнього визначення, то перехідні — ні. Для більш адекватної
оцінки ризику суїциду з точки зору розвитку тенденцій, пов’язаних з
самогубством, весь спектр суїцидальної активності представлено у
вигляді п'яти рівнів. Останні, поряд з названими вище, включають і
такі варіанти оцінки ризику самогубства, як вище і нижче середнього
рівня. Необхідність уточнення характеру розвитку суїцидальних
тенденцій і пов'язаного з цим ризику скоєння самогубства визначається
насамперед практичними висновками про характер заходів,
спрямованих на запобігання суїциду. Зрозуміло, що ці заходи і
визначаються виразністю ризику самогубства. В остаточному варіанті
градація ризику самогубства виглядає таким чином:

Мінімальний. По суті людина перебуває поза зоною
суїцидальної активності. Однак можна констатувати ті чи інші фактори
і навіть їх певну констеляцію, що не призводить до стійкого зниження
настрою і ангедоніі. Можливі також окремі відносно короткочасні
антивітальні переживання («що це за життя, не бачу ніякого просвіту» і 
тощо.).

Нижче середнього рівня. Констеляція суїцидогенних чинників
призводить до стійкого зниження настрою і ангедонії. Антивітальне
переживання, невдоволення життям домінують в переживаннях
людини. Періодично виникають жахливі сновидіння, в тому числі з 
картинами смерті.

Середній. Поряд з жахливими сновидіннями у свідомості також 
виникають сцени смерті з відомих людині самогубств. Поява образів
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сМерті і спогадів про самогубство у свідомості не пов'язуються, з 
дережитою ситуацією. Ці образи носять своєрідний «відсторонений» 
характер. Людина не включає власне «Я» в переживання, пов'язані зі 
смертю і самогубствами.

Вище середнього. Усе більш чітко усвідомлюється 
«безвихідність» ситуації. У свідомості все частіше з'являються образи 
смерті і самогубства. Антивітальні тенденції змінюються бажанням 
смерті, що носять, однак, пасивний характер («заснути б і не 
прокинутися, хто б мене убив» і т. д.). Разом з тим існують і 
антисуїцидальні тенденції («якщо помру, дітей шкода», «не 
дочекаються цього негідники» і т. п.).

Максимальний. Більшає бажання власної смерті, виникають 
думки самовбивства. Зникають антисуїцидальні тенденції. Людина 
обмірковує способи самогубства. Думка про самогубство стає 
домінуючою, відбувається специфічне звуження свідомості [3, с. 455].

У наведеній класифікації на перший план виступає характер 
суїцидальної ітерації. Ця ітерація в міру розвитку суїцидальних 
тенденцій зі сфери несвідомого поступово переходить в образи 
свідомості, набуваючи все більш «особистого» характеру. 
Усвідомлюване переживання «безвихідної» ситуації' починається 
зливатися з викликаними цими ж переживаннями образами смерті та 
самогубств. Таким чином, формується цілісне емоційне переживання, 
яке починає домінувати в психічному житті пацієнта. Природно, що в 
міру формування суїцидальної ітерації' поведінка людини починає 
змінюватися, і це, безумовно, також є ознакою загрози скоєння 
самогубства.

Ця класифікація містить оцінки найзагальніших характеристик 
емоційно-смислових переживань. Для встановлення окремих сторін і 
обставин юрист під час здійснення своєї професійної діяльності може 
взяти за основу деякі положення зі «Шкали суїцидальних думок», яка 
вказана в книзі А. Бека і співавт. «Когнітивна терапія депресії» (2003).

Один з розділів цієї писали відображає характеристики 
суїцидальної активності і включає ряд положень, частково наведених
нижче. * • *

1. Тривалість думок: швидкоплинні, досить тривалі, невідступні.
2. Частота: Виникають дуже рідко. То виникають, то зникають. 

Не відпускають.
3.Ставлення до суїцидальних думок /  бажання: Негативне.

Амбівалентне; індиферентне. Згода. w
4. Контроль над суїцидальною поведінкою: Упевнений, що 

Иожна протистояти суїцидальним думкам. Не впевнений в цьому. 
Контролює себе [4, с. 97].
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Інші розділи шкали включають характеристики передбачуваних 
спроб самогубства, ступінь реалізації передбачуваного самогубства і 
передумови для його вчинення. Безсумнівною перевагою цієї шкали є 
структурування окремих характеристик і наявність чіткої та 
однозначної градації (так, ні, проміжний варіант ) будь-якого явища 
самогубства.

У характеристиках передбачуваної спроби самогубства 
проведено градацію таких параметрів, як ступінь продуманості 
способу відходу з життя, його доступність, суб’єктивне відчуття 
здатності до здійснення суїциду (вистачить або не вистачить 
сміливості) і його очікування (передбачення ). У розділі, присвяченому 
реалізації передбачуваного суїциду, розглядаються реальна його 
підготовка, наявність передсмертних спроб, дій і розпоряджень, 
пов'язаних з передбачуваною смертю (заповіту, роздача речей 
близьким і т. п.), приховування або відкритість суїцидальних намірів. 
Серед передумов для здійснення суїциду відзначені наявність у 
минулому спроб самогубства.

Розглядаючи в даній роботі суїцидальну поведінку як своєрідний 
феномен, автори не висвітлюють характеру ризику суїциду при 
найбільш поширених формах патології.

Зрозуміло, що питання оцінки суїцидальних тенденцій при тих 
• і ••• * * ♦ чи інших формах патологи нерозривно повязані з діагностикою

конкретних видів психічних розладів. Без знання основ психіатрії
суїцидологічний аналіз взагалі і визначення ризику самогубства
зокрема можуть носити тільки орієнтовний характер.

У цій роботі автори не розглядають конкретних форм організації 
профілактичної роботи серед су'іцидентів, оскільки ці люди надто 
різняться між собою. Це і хворі, які перебувають в умовах стаціонарів 
різного профілю, і амбулаторний контингент, і так звані пресуіціденти 
(ще тільки які обдумують суїцид), і ті що вчинили самогубство, але 
випадково залишилися живими. Відповідно до принципів 
індивідуального підходу до кожного суїциду, необхідна оцінка 
субєктивної сторони суїцидальної поведінки, і ця характеристика 
істотно розрізняє між собою всіх суїцидентів. Тому профілактична 
робота може будуватися тільки з урахуванням численних параметрів 
того, що сталося або того, що встановлено в суїцидальних тенденціях.

Звертаємо увагу, що порушення сну, особливо повне безсоння, а 
також наростання депресивної симптоматики в ранні години входять 
до числа причин самогубств, скоєних по ночах або на світанку [5].

цього випливає, що профілактичний аспект роботи з 
тен —  повязаний в першу чергу з виявленням суїцидальних 
cvVi7J:;4,H’ а? ЄКВатною 1х оцінкою і урахуванням загального контексту 
.. — ьної поведінки поза або в рамках психічного розладу- Ие
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розлад, може здійснити адекватнии суїцидологічний аналіз.
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історії та права Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка.

Коло наукових інтересів — міжнародне право, юридична
психологія, законодавча діяльність.

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=l078.11005.0
http://fedsibnovosti.ru/health/237522-nedostatok-

