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ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА ШЛЯХОМ 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ 

ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Постановка проблеми. Дове-
дення особи до самогубства є поши-
реним явищем та викликає стурбова-
ність, оскільки становить загрозу для 
моральних засад соціуму, посягає на 
життя людини [1, с. 119]. Доведення 
до самогубства – це кримінально 
каране суспільно небезпечне діяння, 
відповідальність за яке визначена 
в ст. 120 КК України., що посягає 
на життя та здоров’я особи. Вка-
зане протиправне діяння є особли-
вим, оскільки вчиняє доведення до 
самогубства не безпосередньо винна 
особа, а потерпілий/потерпіла, 
позбавляючи себе найціннішого – 
життя [2, с. 119]. Виходячи з дис-
позиції ч. 1 указаної норми закону 
України про кримінальну відпові-
дальність, доведення до самогубства 
або замаху на нього є наслідком 
учинення системи дій, які провоку-
ють виникнення в особи потерпілого 
суїцидальних думок і поведінки. При 
цьому способи доведення до само-
губства можуть бути найрізноманіт-
нішими. Більше того, вони «еволю-
ціонують», особливо з урахуванням 
досягнень науково-технічного про-
гресу. Зокрема, з кожним роком 
збільшується кількість випадків учи-
нення доведень до самогубства за 
допомогою використання Інтернет 
технологій. 

У цьому контексті вбачається акту-
альним питання про сутність і ознаки 
доведення до самогубства шляхом 
використання Інтернет технологій як 
об’єкту криміналістичних досліджень. 

Аналіз останніх досліджень. 
Питання про суїцид і доведення до 
самогубства взагалі та вчиненого 
з використанням Інтернет техноло-
гій зокрема в криміналістичній науці 
є малодослідженим. Так, Л.І. Керик 
сформувала криміналістичну харак-
теристику й основи розслідування 
доведень до самогубства; І.О. Папуша 
виокремив проблеми розслідування 
та попередження доведення вій-
ськовослужбовців до самогубства; 
О.А. Самойленко визначила особли-
вості розслідування злочинів, що 
вчиняються із використанням кібер-
простору. Значно більш наукових 
напрацювань присвячено проблема-
тиці кримінально-правової та кримі-
нологічної характеристики доведень 
до самогубства. Разом із тим відсутні 
комплексні криміналістичні дослі-
дження доведення до самогубства 
шляхом використання Інтернет тех-
нологій. Тому метою представленої 
праці є з’ясування сутності, ознак 
і причин самогубства (суїциду), адже 
основною метою досліджуваної кате-
горії кримінальних правопорушень 
є доведення потерпілого до такого 
стану, коли він заподіє собі смерть.

Виклад основного матеріалу. 
Суїцид завжди був, є і буде. Ця про-
блема не вирішена у жодній країні 
світу [3]. На це вказують наступні 
відомості. 

1. Самогубства посідають чет-
верте місце в переліку причин смерт-
ності взагалі й перше місце серед 
смертей унаслідок насильницьких 
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дій. У результаті самогубства кожні 
40 сек. умирає одна людина. Більше 
того, серед молоді віком 15–29 років 
самогубство є другою основною при-
чиною смерті після загибелі в ДТП, 
а в групі підлітків 15–19 років – 
друга причина смерті серед дівчат 
(після ускладнень вагітності та поло-
гів) і третя причина смерті серед юна-
ків (після ДТП і міжособистісного 
насилля) [4].

2. Суїцид є другою основною 
причиною смерті серед 15–29-річ-
них у всьому світі. Окрім суїциду 
як найбільш екстремального вчинку, 
все більше молодих людей стражда-
ють від емоційних розладів, що не 
тільки знижує якість їхнього життя, 
але й стає фактором ризику важких 
психічних розладів і самогубств. При-
чому для вираження суїцидальних 
думок, пошуку методів самогубства 
або навіть для трансляції суїцидаль-
ної поведінки в прямому ефірі. Вико-
ристовуються соціальні медіа [5, с. 2].

Особливу суспільну небезпеку 
становлять діяння осіб, спрямовані 
на доведення особи до вчинення 
самогубства. Вказані протиправні 
діяння є цинічними, оскільки одна 
людина змушує, схиляє тощо іншу 
людину покінчити життя самогуб-
ством. Проте, щоб усвідомити меха-
нізм учинення таких протиправних 
діянь, а також визначити продуктивні 
напрями і засоби боротьби з такими 
кримінальними протиправними про-
явами, слід дати відповідь на питання: 
«Що таке самогубство?».

Аналіз наукових праць з пробле-
матики самогубств, їх детермінант 
і методів попередження тощо дозво-
лив дійти висновку, що самогубство 
(суїцид) детально досліджувалося 
з психологічного та соціологічного 
аспекту, а от його юридична сто-
рона порівняно є малодослідженою. 
Не є винятком і криміналістичні 
дослідження феномену самогубства, 
особливо в контексті вчинення дове-
дення до нього шляхом використання 
Інтернет технологій. Такі дослідження 

станом на сьогоднішній день відсутні. 
Хоча вони є актуальними в розрізі 
необхідності формування відповідної 
окремої криміналістичної методики. 
Як наголошує О.В. Пчеліна, розро-
бити методичні рекомендації щодо 
ефективного розслідування кримі-
нальних правопорушень неможливо 
без з’ясування їх сутності. Розробка 
ж криміналістичних засобів і мето-
дів, спрямованих на вдосконалення 
діяльності правоохоронних органів 
з боротьби зі злочинністю, є одним 
із окремих завдань криміналістики, 
яке має важливе практичне зна-
чення [6, с. 91; 7, с. 34]. Наведене 
вчергове підкреслює необхідність 
визначити сутність і ознаки доведення 
до самогубства шляхом використання 
Інтернет технологій як об’єкту кримі-
налістичного дослідження, які в своїй 
сукупності визначають специфіку 
механізму їх учинення, а значить 
здійснюють безпосередній вплив на 
формування методики розслідування 
вказаного різновиду кримінальних 
правопорушень.

Суїцид (самогубство) – це усві-
домлений акт самоусунення людини 
з життя під впливом гострих пси-
хотравмуючих ситуацій, за яких 
власне життя як вища цінність втра-
чає сенс [8, с. 6]. Також під само-
губством, суїцидом (лат. sui caedere 
вбивати себе) пропонують розуміти 
умисне спричинення власної смерті, 
часто вчинене з відчаю, причину 
якого часто відносять до психічних 
розладів таких як депресія, біполяр-
ний розлад, шизофренія, алкоголізм 
чи наркотична залежність. З приводу 
доведення до самогубства шляхом 
використання Інтернет технологій, то 
головною умовою такого самогубства 
є його фіксування на відео в режимі 
он-лайн. Це зумовлено тим, що органі-
затори «груп смерті» зацікавлені саме 
в такому фіналі, адже їхньою кінце-
вою метою є отримання прибутку від 
продажу цього відеозапису [9].

Самогубство не відбувається мит-
тєво, воно проходить декілька стадій, 
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які в психології прийнято йменувати 
фазами. На першій, переддиспозицій-
ній, фазі особа досягає максимальної 
психологічної напруженості та здійс-
нює пошук виходу з тієї критичної 
ситуації, що склалася. Через напругу 
й постійну зосередженість на своїх 
труднощах і ймовірних шляхах його 
вирішення в особи знижується її 
самооцінка, зростає почуття безсилля 
та емоційна напруга, формується 
уявлення про безвихідність ситуації. 
Все частіше увага концентрується 
виключно на негативі, тобто виникає 
«тунельне бачення проблеми», а дов-
готривалі, зазвичай невдалі, спроби 
реально вирішити або змінити пси-
хотравмуючу ситуацію призводять до 
фізичного та психічного виснаження. 
Психологічна, емоційна напруга обтя-
жується зростанням тривоги щодо 
можливого несприятливого розвитку 
подій, а сприйняття перспектив має 
песимістичне забарвлення. Ситуація 
для особи стає нестерпною, такою, 
кінця якої не видно. На другій, суї-
цидальній, фазі особа утверджується 
в рішенні закінчити життя само-
губством і визначається зі спосо-
бами його реалізації. Причому спо-
чатку виникають тільки суїцидальні 
думки про можливість самогубства 
як шляху вирішення своїх основних 
накопичених проблем, а згодом появ-
ляються думки про конкретні способи 
завдання собі смерті, розробляється 
план самогубства, обираються час, 
місце, необхідні засоби і/чи зна-
ряддя для заподіяння смерті, способи 
впливу на оточуючих [8, с. 7–9].

Іншими словами, суїцид – це 
наслідок дії певних чинників, з якими 
особі не вдалося впоратися. У такому 
разі особа бачить перед собою єдиний 
вихід – позбавитися від першодже-
рела усіх «проблем», від себе. У такий 
спосіб вона знімає з себе будь-яку 
відповідальність і позбавляється будь-
яких переживань. 

Тому, щоб усвідомити сутність 
доведення до самогубства шляхом 
використання Інтернет технологій як 

об’єкту криміналістичних досліджень, 
передусім слід акцентувати увагу на 
юридичній і психологічній природі 
феномену «суїцид (самогубство)». 
Для цього важливо з’ясувати причини 
самогубств. Серед основних причин 
суїцидальної поведінки прийнято 
виокремлювати депресію, кібербу-
лінг. Зокрема, як указує М. Кулеба, 
кібербулінг – це те саме, що колись 
робили офлайн, тільки з більшою 
жорстокістю, тепер можуть робити 
в онлайні. І якщо свідками булінгу 
в класі могли ставати 20–30 осіб, то 
в кіберпросторі це можуть бути міль-
йони переглядів [3]. 

Серед причин самогубств серед 
підлітків педагоги називають їх пси-
хологічну неготовність, відсутність 
життєвого досвіду і результат впливу 
соціальних мереж [10]. Також однією 
з причин, чому підлітки зважуються 
на суїцид, називають постійне знеці-
нення дорослими їхніх переживань. 
Вони наголошують: «коли у дитини 
з’являється думка вчинити суїцид – 
це від відчуття безвиході. Коли я нама-
гаюся розрулити свої проблеми, але 
в мене не виходить. Мені треба зро-
бити хоча б щось, щоби стало легше. 
І, на жаль, оце «хоча б щось» – це 
і є думка про те, що, якщо не буде 
мене, не буде і проблеми» [3].

У цілому можна відзначити, що 
особа, схильна до суїциду, зазвичай 
не в змозі контролювати свої емоційні 
реакції (зокрема, ворожість, нена-
висть і агресивність), що в кінцевому 
результаті може призвести до її само-
губства. Більше того, в таких осіб 
часто спостерігається сильний дис-
трес та/або почуття горя та невпе-
вненості в собі [11, с. 7, 8]. Тобто 
причини самогубства мають психо-
логічну природу. Звісно, виникненню 
відповідних розладів і критичних ста-
нів у особи часто передують зовнішні 
фактори, як то діяння окремих осіб, 
поглиблення у віртуальну реальність 
тощо.

Ознаки самогубства безпосеред-
ньо впливають на способи вчинення 
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доведення до нього та слідову кар-
тину, зокрема психологічні власти-
вості особи потерпілого використову-
ються як критерій обрання їх в якості 
жертви та для здійснення впливу 
на них, у тому числі з використан-
ням Інтернет технологій, для схи-
ляння їх до самогубства. З огляду на 
зазначене вбачається слушною думка 
С.В. Семак з приводу того, що в кон-
тексті аналізу поведінки самогубця/
самогубиці та її ролі в механізмі поз-
бавлення себе життя слід проводити 
комплексний аналіз зовнішніх і вну-
трішніх ознак суїцидальної поведінки 
потерпілого до скоєння суїциду, що 
допоможуть установити, чи схиляв 
і довів хтось особу до замаху чи само-
губства, чи це було її власним рішен-
ням [12, с. 118].

К. Корнієнкова вірно вказує, що 
самогубство – умисне спричинення 
власної смерті, часто вчинене з від-
чаю, причину якого часто відносять до 
психічних розладів. Але саме по собі 
самогубство не є злочинним діянням. 
Злочинними є саме діяння, які при-
звели до таких дій, тобто доведення 
до самогубства [13, с. 240]. І одним 
із способів такого доведення якраз 
є використання Інтернет технологій, 
через що об’єктом криміналістичного 
дослідження доведення до самогуб-
ства за допомогою вказаних техноло-
гій повинен бути не тільки феномен 
суїциду, а й Інтернет ресурси, тех-
нології та соціальні медіа як спосіб 
існування сучасної людини й їх вплив 
на її психологічне здоров’я. Оскільки 
злочинці не даремно обирають Інтер-
нет технології як засоби досягнення 
злочинного задуму. Тому детальніше 
зупинимося на характеристиці кібер-
простору та інформаційних і телеко-
мунікаційних мереж і систем узагалі 
та у вчиненні кримінальних право-
порушень, у тому числі доведень до 
самогубства, зокрема.

Важко не погодитись з тим, що 
сучасне суспільство сповнене симво-
лів, знаків і медіа, тому повсякденне 
життя та спілкування все більше інте-

груються в медіа-простір. До появи 
Інтернету засоби масової інформації, 
такі як телебачення, радіо та газети, 
були найефективнішими засобами 
масової інформації, але з появою 
Інтернету його використання дедалі 
більше зросло та стало потужним 
глобальним засобом комунікації. 
Загалом 67% усіх користувачів Інтер-
нету використовують принаймні одну 
соціальну мережу. Загалом 88–90% 
молодих людей користуються соці-
альними мережами. Вони прово-
дять у соціальних мережах від 9 до 
12 годин на день. Насправді багато 
людей не можуть уявити собі світ без 
доступу до Інтернету та соціальних 
медіа [14, с. 41, 42].

З появою нових комунікаційних 
технологій, систем пошуку інформа-
ції та «онлайнового» характеру життя 
сучасної людини поширились думки, 
що Інтернет є простим способом отри-
мати доступ до актуальної інформації 
та залучити мережі соціальної під-
тримки як найшвидший і доступний 
спосіб, який раніше не був немож-
ливим. Таке зростання можливостей 
для зв’язку з інформацією призвело 
до припущення, що нові технології 
збільшать кількість інформації. Проте 
така інформація може бути як корис-
ною, так і шкідливою та деструктив-
ною. Зокрема, онлайн-пошук часто 
використовується для ознайомлення 
з табуйованими темами, сексуальне 
здоров’я, думки про самогубство 
і вживання наркотиків [15, с. 219].

Інтернет, комп’ютерні та телекому-
нікаційні технології, соціальні мережі 
є результатом науково-технічного про-
гресу та покликані полегшити життя 
людини. Проте поряд із позитивними 
аспектами наведені об’єкти нерідко 
призводять до негативних наслідків. 
Разом із тим не можна однозначно 
виразитися з приводу користі чи шкід-
ливості Інтернет технологій у цілому, 
так і в окремих сферах суспільного 
життя. Тому, вважаємо, не вірним 
стверджувати, що Інтернет технології 
є абсолютним злом, яке призводить 
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тільки до небезпечних наслідків. Їх 
не можна звинувачувати у всіх бідах. 
Просто слід усвідомлювати, що пере-
ваги, притаманні таким технологіям, 
у своїх цілях можуть використову-
вати й недобросовісні, незаконопо-
слушні особи у своїх часто криміналь-
них задумах. У такому разі Інтернет 
технології є засобом досягнення кри-
мінальної протиправної мети.

У цьому контексті варто зга-
дати й про роль Інтернет технологій 
у доведенні до самогубства. Особа 
злочинця, дійсно, обирає такі способи 
та знаряддя, засоби вчинення проти-
правного діяння, оскільки він дозво-
ляє швидше й ефективніше обрати 
жертв і здійснити їх опрацювання. 
Більше того, використання Інтернет 
технологій дозволяє замаскувати як 
свою особистість, щоб не бути вста-
новленим органами досудового роз-
слідування, так і сліди кримінального 
правопорушення. Умовою ж, що спряє 
використанню Інтернет технологій 
у доведенні особи до самогубства, 
є інформаційно-віртуальна залежність 
потерпілих осіб. Проте остання фор-
мується під впливом «клімату» в сім’ї 
та колективі за місцем роботи чи/та 
навчання. Пріоритети в особи зміню-
ються в сторону віртуального світу 
переважно в тих випадках, коли вона 
почуває себе непотрібною, зайвою 
в звичному оточенні. Якщо вести мову 
про дітей, то вони надають перевагу 
комп’ютерним іграм і спілкуванню 
в соціальних мережах, коли їм цього 
не вистачає в сім’ї через дефіцит бать-
ківської уваги. З часом штучне спіл-
кування все більше витісняє живе, 
в результаті чого дитина опиняється 
в соціальній ізоляції та немає друзів. 
А «інтернет-залежність» є наслідком 
дефіциту уваги та турботи до особи 
в сімейному та дружньому колах.

Вплив нових явищ, таких як соці-
альні мережі, на здоров’я людини, осо-
бливо психічне, є важливим. Зокрема, 
останні дослідження викликали сер-
йозне занепокоєння щодо руйнівних 
наслідків використання соціальних 

мереж для здоров’я, особливо пси-
хічного. Результати цих досліджень 
показують, що використання соціаль-
них медіа викликає такі проблеми, 
як депресія та тривога, зниження 
почуття щастя, зниження задоволено-
сті життям і схильність до звикання 
та руйнівної поведінки для психічного 
здоров’я, самотність, погана якість 
сну, погані показники психічного здо-
ров’я, думки про самоушкодження та 
самогубство, підвищений рівень пси-
хологічного стресу, кіберзалякування, 
незадоволення образом тіла, страх 
втратити щось (FoMO) і зниження 
задоволеності життям [14, с. 42].

Ще однією проблемою, з якою 
можуть стикатися особи у вірту-
альному середовищі, є ігнорування 
з боку інших осіб. Мова йде про 
остракізм – явище, яке характеризу-
ється соціальним болем, викликаним 
виключенням та ігноруванням з боку 
окремої особи чи групи. У сучасному 
житті люди можуть зазнавати соці-
ального відчуження не лише під час 
традиційної взаємодії віч-на-віч, але 
й у віртуальному середовищі, як при-
клад, в онлайн-чатах [16, с. 1]. Таке 
відчуття соціального болю нерідко 
є одним із факторів суїцидального 
настрою в особи.

Залежність від Інтернету та соці-
альних мереж з кожним роком усе 
частіше стає предметом досліджень та 
активних наукових і журналістських 
дискусій. Зокрема, таку залежність 
окремі фахівці пропонують іменувати 
кіберзалежністю. Остання є умовною 
назвою залежності від різних висо-
котехнологічних засобів. Це, напри-
клад, нездатність подолати бажання 
проводити за комп’ютером якомога 
більше часу, внутрішнє напруження, 
яке виникає в людини через немож-
ливість цього й відчуття полегшення, 
якщо зануритися у віртуальний світ 
нарешті вдалося. Також це сильне 
роздратування, якщо хтось заважає 
перебувати в мережі. Ознаки кіберза-
лежності є схожими з досить серйоз-
ними формами наркозалежності або 
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алкоголізму, тобто для таких людей 
комп’ютер є наркотиком [8, с. 14].

Повне погруження у віртуальний 
світ дозволяє абстрагувати свої нега-
тивні думки, відволіктися від своїх 
проблем і відчути себе щасливим, 
корисним, дорогим комусь. У соціаль-
них мережах переключається увага 
з негативу на позитив, труднощі не 
вбачаються невирішуваними, а ситу-
ація – критичною і напруженою. 
А в самотніх людей з’являються одно-
думці, друзі, готові постійно вислу-
хати і зрозуміти людину. У такий 
спосіб віртуальний простір дозволяє 
особі отримати позитивні враження 
та відволіктися від своїх проблем, від-
чути себе гідним; відбувається затя-
гування особи у соціальні мережі, 
забуття проблем, з’являється почуття 
своєї потрібності, важливості, причет-
ності до чогось. Таким чином людина 
поринає в інший світ – яскравий 
і привабливий, де немає ані фінан-
сових, ані особистих проблем. При 
цьому в мережі існує можливість 
створення нових оригінальних варі-
антів самопрезентацій, утілення 
уявлень і фантазій, неможливих 
у повсякденному житті. Разом із тим 
через здатність підлаштовуватися під 
будь-якого користувача віртуальна 
реальність несе в собі низку ризиків, 
небезпеку. Адже все, чого не вистачає 
в реальному житті, можна створити 
у віртуальному світі. Відповідно, чим 
більше труднощів і кризових ситу-
ацій у особи, тим більше часу вона 
проводить у штучно створеному вір-
туальному просторі, де вона почуває 
себе комфортно та компенсує невдачі 
в реальному житті [8, с. 14, 15].

Однак зі збільшенням часу пере-
бування за комп’ютером віртуальна 
реальність стає для людини основним 
простором існування, вона розчиня-
ється в ній і стає залежною. Зника-
ють межі між світом людей і світом 
комп’ютера. Крім того, в особи виро-
бляється впевненість у тому, що вона 
здатна досягти успіху за рахунок при-
ховування своїх реальних фізичних 

показників, можливості взяти на себе 
будь-яку роль анонімно, а також будь-
коли її змінити. Надається можли-
вість будь-якої поведінки без відпові-
дальності за неї, без страху отримати 
наслідки або засудження [8, с. 15]. 
Через це особа перестає замислюва-
тися над своєю поведінкою та діяль-
ністю, їх наслідками та реакцією 
на них з боку оточуючих. Особа 
настільки погружається в собі й своїх 
проблемах, що її більше нічого, крім 
цього, не цікавить. Ситуація досягає 
свого критичного рівня, а психоло-
гічні розлади загострюються. У таких 
випадках все частіше в особи в пове-
дінці з’являються та проявляються 
суїцидальні прояви, які в кінці 
можуть закінчитися плачевно – само-
губством.

Висновки. Отже, криміналістичні 
дослідження феномену самогубства 
в контексті вчинення доведення до 
нього шляхом використання Інтер-
нет технологій на сьогодні відсутні. 
Криміналістичне дослідження дове-
дення до самогубства шляхом вико-
ристання Інтернет технологій полягає 
у визначенні специфіки механізму їх 
учинення та формування з її ураху-
ванням відповідної окремої криміна-
лістичної методики.

Ознаки самогубства безпосеред-
ньо впливають на способи вчинення 
доведення до нього та слідову кар-
тину, зокрема психологічні власти-
вості особи потерпілого використову-
ються як критерій обрання їх в якості 
жертви та для здійснення впливу на 
них, у тому числі з використанням 
Інтернет технологій, для схиляння 
їх до самогубства. Зокрема, особа 
злочинця обирає Інтернет технології 
у доведенні до самогубства, бо вони 
дозволяють швидше й ефективніше 
обрати жертв і здійснити їх опрацю-
вання; замаскувати свою особистість 
і сліди кримінального правопору-
шення.

Запропоновано криміналістичне 
визначення доведення до самогуб-
ства шляхом використання Інтернет 
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технологій як системи кримінально 
караних суспільно небезпечних діянь, 
що вчиняються за допомогою інфор-
маційних і телекомунікаційних сис-
тем і мереж з метою схиляння особи 
до заподіяння собі смерті. Основною 
причиною використання Інтернет 
технологій у механізмі доведення до 
самогубства є інформаційно-вірту-
альна залежність (кіберзалежність) 
потерпілих осіб, яка формується під 
впливом «клімату» в сім’ї та колективі 
за місцем роботи чи/та навчання.

У статті наголошено, що остан-
нім часом досить розповсюдженим 
стало використання кіберпростору 
для здійснення впливу на окремих 
осіб чи групу осіб з метою доведення 
їх до самогубства. Підкреслено, що 
криміналістичні дослідження фено-
мену самогубства в контексті вчи-
нення доведення до нього шляхом 
використання Інтернет техноло-
гій на сьогодні відсутні. З’ясовано, 
що криміналістичне дослідження 
доведення до самогубства шля-
хом використання Інтернет тех-
нологій полягає у визначенні спе-
цифіки механізму їх учинення та 
формування з її урахуванням від-
повідної окремої криміналістичної 
методики. Встановлено, що ознаки 
самогубства безпосередньо впли-
вають на способи вчинення дове-
дення до нього та слідову картину, 
зокрема психологічні властиво-
сті особи потерпілого використо-
вуються як критерій обрання їх 
в якості жертви та для здійс-
нення впливу на них, у тому числі 
з використанням Інтернет тех-
нологій, для схиляння їх до само-
губства. Зазначено, що особа зло-
чинця обирає Інтернет технології 
у доведенні до самогубства, бо вони 
дозволяють швидше й ефектив-
ніше обрати жертв і здійснити їх 
опрацювання; замаскувати свою 
особистість і сліди криміналь-
ного правопорушення. Запропоно-
вано криміналістичне визначення 

доведення до самогубства шляхом 
використання Інтернет техноло-
гій як системи кримінально кара-
них суспільно небезпечних діянь, що 
вчиняються за допомогою інфор-
маційних і телекомунікаційних 
систем і мереж з метою схиляння 
особи до заподіяння собі смерті. 
Основною причиною використання 
Інтернет технологій у механізмі 
доведення до самогубства названо 
інформаційно-віртуальну залеж-
ність (кіберзалежність) потерпі-
лих осіб, яка формується під впли-
вом «клімату» в сім’ї та колективі 
за місцем роботи чи/та навчання. 
Ознаки самогубства безпосеред-
ньо впливають на способи вчи-
нення доведення до нього та слі-
дову картину, зокрема психологічні 
властивості особи потерпілого 
використовуються як критерій 
обрання їх в якості жертви та для 
здійснення впливу на них, у тому 
числі з використанням Інтернет 
технологій, для схиляння їх до 
самогубства. Зокрема, особа зло-
чинця обирає Інтернет технології 
у доведенні до самогубства, бо вони 
дозволяють швидше й ефективніше 
обрати жертв і здійснити їх опра-
цювання; замаскувати свою особи-
стість і сліди кримінального право-
порушення.

Ключові слова: доведення до 
самогубства, використання Інтернет 
технологій, кримінальне правопору-
шення, механізм учинення криміналь-
ного правопорушення, криміналістич-
не дослідження.

Malanchuk A. Committing 
suicide through the use of Internet 
technologies as an object of 
forensic research

In this article, it has been 
emphasized that recently the use of 
cyberspace to influence individuals 
or a group of individuals in order to 
drive them to suicide has become quite 
widespread. It has been emphasized 
that there are currently no forensic 
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studies of the phenomenon of suicide 
in the context of committing suicide 
by using Internet technologies. It 
has been found that the forensic 
investigation of suicide by using 
Internet technologies consists in 
determining the specifics of the 
mechanism of their commission and 
forming, taking into account it, a 
corresponding separate forensic 
methodology. It has been established 
that the signs of suicide directly affect 
the methods of committing suicide and 
the subsequent picture, in particular, 
the psychological properties of the 
victim are used as a criterion for 
choosing them as a victim and for 
influencing them, including using 
Internet technologies, to incline them 
to suicide. It has been noted that the 
criminal chooses Internet technologies 
to commit suicide, because they allow 
faster and more efficient selection 
of victims and their processing; to 
disguise one’s identity and traces 
of a criminal offence. A forensic 
definition of suicide by using Internet 
technologies has been proposed as 
a system of criminally punishable 
socially dangerous acts committed 
with the help of information and 
telecommunication systems and 
networks in order to induce a person 
to commit suicide. The main reason 
for the use of Internet technologies 
in the mechanism leading to suicide 
is the information-virtual addiction 
(cyber addiction) of the victims, 
which is formed under the influence of 
the “climate” in the family and team 
at the place of work and/or study. 
Signs of suicide directly affect the 
methods of committing suicide and 
the resulting picture, in particular, 
the psychological properties of the 
victim are used as a criterion for 
choosing them as a victim and for 
influencing them, including using 
Internet technologies, to incline them 
to suicide. In particular, the criminal 
chooses Internet technologies to 
commit suicide, because they allow 

faster and more efficient selection 
of victims and their processing; to 
disguise one’s identity and traces of 
a criminal offence.

Key words: leading to suicide, 
use of Internet technologies, criminal 
offense, mechanism of committing a 
criminal offense, forensic investigation.
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