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СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО  САМОГУБСТВО У КИЇВСьКІЙ РУСІ

консолідація всіх слов’янських княжінь навколо києва спричинила 
появу нової держави – київської русі. політична назва «київська русь» 
з’явилася значно пізніше. сучасники ж називали свою державу «руською 
землею» або «руссю», а в XII столітті – «вкраїною» [кузьминець о. а. іс-
торія держави і права україни: навч. посіб. / о. а. кузьминець, в. с. ка-
линовський, п. а. Дігтяр; ред.: Я. Ю. кондратьєв. – к.: україна, 2000. – 
428 с.]. 

складно припустити, як і скільки б тривав цей процес, якби кня-
зівські владні повноваження наприкінці X-XI століття не були підкріпле-
ні державною політикою Давньоруської православної церкви [Щапов 
Я. н. государство и церковь Древней руси х-хііі вв. / Я. н. Щапов. – м.: 
наука, 1989. – 232 с.]. 

у тому числі, православна церква внесла значний вклад і в розвиток 
кримінально-правової політики київської русі. при цьому не були забуті 
й базові (родові) об’єкти – православна догма та обрядові практики як ін-
струмент збереження сімейного, общинного, громадського порядку [по-
пов а. в. суд и наказания за преступления против веры и нравственности 
по русскому праву / а. в. попов. – казань: типолитография императорско-
го университета, 1904. – 521 с.].

після прийняття християнства в київській русі вся відповідальність 
за дії, пов’язані із заподіянням собі смерті, встановлювалася тільки на рів-
ні церковних законів. самогубець став вважатися грішником, носієм зла, 
а самогубство – страшним злочином проти Бога, самим тяжким, непро-
щенним гріхом, огудою на святого Духа.

виходячи з цього, треба сказати, що поява в київській русі нега-
тивного ставлення до самогубства виявляється в найдавніших грамотах 
церковного законодавства. так, на підставі чотирнадцятої канонічної від-
повіді тимофія олександрійського, затвердженого VI всесвітнім собором 
у 680-681 роках, самогубство прирівнювалося православною церквою 
до вбивства, що тягнуло за собою кримінальну відповідальність. разом 
з тим, зазначеними нормами не відносилося до самогубства позбавлен-
ня себе життя, вчинене в стані божевілля [4, с. 408]. померлих не по-
християнськи (через самогубство) ховали під порогом будинку, пробивши 
груди самогубця осиковим колом, що вважалося захистом від нечистої 
сили [таганцев н. с. о преступлениях против жизни по русскому праву: в 
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2 т. / таганцев н. с. – с. – пб.: тип. а. м. котомина, тип. н. а. неклюдова, 
1870-1871. – т. 2. – 1871. – 424 c.].

свій подальший розвиток щодо відповідальності за самогубство та 
доведення до самогубства церковна юрисдикція отримала в статуті кня-
зя Ярослава [таганцев н. с. о преступлениях против жизни по русскому 
праву: в 2 т. / таганцев н. с. – с. – пб.: тип. а. м. котомина, тип. н. а. не-
клюдова, 1870-1871. – т. 2. – 1871. – 424 c.]. 

саме у статуті Ярослава мудрого вперше згадується про доведення 
до самогубства. так, статтею 24 короткої редакції статуту князя Ярослава 
мудрого встановлювалася заборона для батьків насильно одружувати ді-
тей. передбачалося, якщо батьки насильно видавали дочку заміж і це ста-
вало причиною її самогубства, батьки визнавалися винними в самогубстві 
або замаху на самогубство останньої та підлягали покаранню у виді спла-
ти штрафу. подібним чином кваліфікувалися дії батьків і відносно юнака 
[уколова Ю. а. проблемы квалификации доведения до самоубийства как 
преступного деяния: дисс. .. канд. юрид. наук: 12.00.08 / уколова Юлия 
александровна. – москва, 2008. – 219 c.].

Далі, логічним представляється звертання до норм руської правди – 
одного із самих значних пам’ятників давньоруського права X століття. 
першим видом суду за руською правдою був суд «у душогубстві». під 
«душогубством» поряд з вбивством розумілося й самогубство. у текстах 
при вказівці на самогубство вживався зворот « від своїх рук загубиться» 
[8, с. 187]. суд «у душогубстві» за руською правдою, тобто суд по справах 
про вбивство, так і у справах про самогубство належав князеві [уколова 
Ю. а. проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступ-
ного деяния: дисс. .. канд. юрид. наук: 12.00.08 / уколова Юлия алексан-
дровна. – москва, 2008. – 219 c.].

таким чином, київоруський етап становлення законодавства про 
самогубство характеризується тим, що церковні та світські кримінальні 
закони греко-римського права, які привносилися одночасно із процесом 
хрещення на русь вимагали відповідного національного підтвердження 
та закріплення, що реалізувалося в статутах спочатку великих, а потім 
і удільних князів, де вперше згадується доведення до самогубства. у ви-
датному пам’ятнику давньоруського права X століття – руській правді 
містилися норми про «душогубство», де поряд з вбивством, встановлюва-
лася відповідальність і за самогубство. надалі, у світському законодавстві 
яких-небудь норм щодо самогубства не існувало до початку XVIII століт-
тя, правове регулювання відповідних відносин здійснювалося, виключно, 
через церковні установлення.


