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Текст лекції
1. Основні риси кримінально-психологічного дослідження особистості
злочинця.
Вивчення особистості злочинця є, мабуть, центральною темою
юридичної психології. При її вивченні використовується суспільно-історичний
підхід, відповідно до якого особистість є «сукупність суспільних відносин».
У ХХ ст. вивчення особистості злочинця отримало новий поштовх.
Необхідність вивчення особистості злочинця диктується, перш за все,
потребами практики боротьби зі злочинністю. Після виходу в світ робіт Ч.
Ломброзо, що з'явилися по суті початком вивчення особистості злочинця, в ряді
країн

стали

проводитися

дослідження

психологічних

властивостей

правопорушника, в яких вчені намагалися знайти стрижневу причину злочинної
поведінки. Незалежно від напрямків і шкіл вони прагнули зрозуміти, чому
людина скоює злочини, незважаючи на перспективи тяжкого за нього
покарання.
Прихильником

домінування

в

особистості

біологічного

є

Г.

Ріменшнейдер, який відстоював ідею породження злочину поєднанням
нахилу суб'єкта до злочинної діяльності і впливу навколишнього
середовища. У 70-і роки стався певний «вибух», який був викликаний
публікацією професора І. С. Ноя: «Незалежно від середовища людина може не
стати ні злочинцем, ні героєм, якщо народиться з інакшою програмою
поведінки». В. П. Емельянов зробив наступний висновок: «Тільки певний
склад економічних, ідеологічних, соціальних, біологічних чинників дає
реакцію, звану злочином... Причина злочинності - це синтез різних явищ
соціальної і біологічної властивості...». На формування протиправного
умислу впливає тип нервової системи злочинця, його темперамент ін.
Людині, як особистості, властива свідомість і самосвідомість. Природно,
що будь-яка людина повинна усвідомлювати не тільки навколишній світ, але
також і себе відносно дійсності. З наукової точки зору особистість людини - це
не тільки поняття фізичне, воно має соціальний зміст, що формується під
впливом всієї сукупності політичних, ідеологічних, правових, етичних,

матеріальних, побутових, сімейних, культурних, естетичних і інших
суспільних відносин, що впливають на суспільну свідомість людини.
На формування особистості впливає і індивідуальне буття людини, його
власний життєвий досвід, конкретні зв'язки і відносини з іншими людьми в
колективі, сім'ї, школі, в середовищі товаришів і знайомих. Ці чинники
впливають на особистість одночасно, тому для розуміння особистості потрібно
виходити з діалектичної єдності соціального і психологічного її змісту.
Злочинець як особистість випробовує вплив соціального контролю, тобто
його вчинки і дії регулюються за допомогою цілої системи соціальних
правил і норм, серед яких важливе місце займають норми кримінального
права.
Кримінально-психологічна характеристика особистості злочинця
Існують різні визначення даного поняття. Воно формується у процесі
суспільних відносин, тобто є продуктом соціализації людини, а не надається від
народження. При цьому в людині уживаються соціальний і біологічний
аспекти.

І

в

співвідношенні

соціального

і

біологічного,

біологічне

підпорядковується соціальному, виступає в ньому в перетвореному,
«олюдненому» вигляді. З цього можна зробити висновок, що природа і суть
людини - не тотожні поняття. Адже, в той час як перше включає в себе
генетичні і соціальні зв'язки людини, друге охоплює лише істотні соціальні
ознаки. Хоча не можна заперечувати, що соціальні ознаки включають в собі
особливості біологічного, психологічного порядку.
Розглядаючи співвідношення соціального і біологічного в особистості
злочинця на рівні особливого і одиничного, потрібно мати на увазі, що в
злочині як соціальній поведінці виражається усвідомлене негативне відношення
до етичних цінностей, зневага до встановлених правових заборон. Людина не
народжується злочинцем, вона ним стає за певних умов. Якщо ж біологічні
відхилення виключають мінімально необхідний рівень здатності особи
сприймати і дотримувати вимоги закону, усвідомлювати і керувати своїми
вчинками, вона визнається неосудною, а її суспільно небезпечна поведінка
незлочинною. Таким чином, дія, породжена біологічною причиною, в поняття

злочинності не включається: в ньому відсутня необхідна ознака злочину винний вибір даного варіанту поведінки з декількох об'єктивно і суб'єктивно
можливих варіантів.
Про особистість злочинця можна говорити лише відносно суб'єкту
злочину, тобто особи, що вже здійснив злочин. До здійснення злочину
антисоціальні

властивості

особистості,

можуть

характеризуватися

як

криміногенні, але не кримінально небезпечні. Отже, особистість людини система соціально-психологічних властивостей і якостей, яка відображає
зв'язки взаємодії людини з соціальним середовищем за допомогою практичної
діяльності, створюючої суспільну небезпеку.
У структурі особистості можна виділити наступні елементи: соціальний
статус,

який

включає

сукупність

соціально-демографічних

ознак,

що

відображають місце людини в системі суспільних відносин. Такими ознаками є:
вік,

сімейний

стан,

рівень

освіти,

національність,

психічне

здоров'я,

приналежність до певної соціальної групи, матеріальне становище, місце
проживання, житлові умови, наявність судимості; соціальні функції, виражені
за допомогою показників реальних виявів особистості в основних сферах
діяльності (професійної, соціально-культурної, соціально-побутової); етичнопсихологічні установки; кримінально-правова характеристика полягає у змісті,
мотивації і характері злочинної діяльності, а також ролі в ній (організаторської,
рядової), інтенсивності і тривалості участі.
На основі даних положень, проводиться кримінально-психологічний
аналіз особистості злочинця. Відмінність особистості злочинця від не злочинця
полягає в негативній спрямованості, реальними носіями якої виступають
особові властивості, що отримали закінчене вираження у вигляді і характері
злочинного діяння, що є основним мірилом її глибини і сили.». (Антонян Ю. М.
Психологія злочинця і розслідування злочинів).
Основні риси кримінально-психологічного дослідження особистості
злочинця.

Аналіз

соціально-демографічних

ознак,

вивчення

і

облік

кримінологічних особливостей особистості дозволяють виявити чинники, що
впливають на здійснення злочинів. Згідно з кримінологічними дослідженнями і

статистичними даними серед злочинців значно більше чоловіків, ніж
жінок; серед злочинців є представники різних вікових груп. Злочини
агресивного, імпульсивного характеру здійснюють представники молодіжного
всередовища. Представники старшого віку діють більш обдумано, враховуючи
можливі наслідки. Найчастіше здійснюють злочини особи у віці 18-40 років –
(70-75 %). При цьому частіше за все здійснюються злочини особами у віці 2529 років. Рідше здійснюються злочини особами старше за 50 років. Найбільшу
кримінальну активність виявляють злочинці до 24 років і, як правило, у цьому
віці частіше за все здійснюються крадіжки, зокрема транспортних засобів,
хуліганство,

згвалтування.

Злочинцями

старше

30-и

років

найчастіше

здійснюється економічних злочинів.
Аналіз статистичних даних засвідчує, що більше за половину всіх
злочинців є неодруженими (незаміжніми). Неповні сім'ї, роздільні бюджети
батьків, низький рівень культурних відносин в родині, наявність в ній
стереотипів правоправної поведінки, дитбудинківське виховання - все це
негативно впливає на формування особистості людини.
Аналіз соціального стану злочинців засвідчує, що близько 50% складає
частка робітників. Стабільною ознакою особистості злочинця є ухиляння від
такої соціально корисної діяльності - праці, навчання. За статистико приблизно
30 % затриманих злочинців, будучи працездатними, на момент здійснення
злочину не працювали і не навчались. Якщо ж вони і працюють, то їх трудова
діяльність має свої особливості. Їх праця характеризується низьким рівнем
кваліфікації, частою зміною місця роботи. До причин, що спонукають до
злочину, є безробіття, міграційні процеси і т. д.
Аналізуючи особистість злочинця необхідно звернути особливу увагу на
характер і тривалість злочинної діяльності. Переважну частину злочинців
складають вбивці, злодії, хулігани, розбійники, грабіжники, шахраї. Такі
показники як рецидив, здійснення злочину в групі, а також кримінальний
професіоналізм і інш. варіюються в залежність від віку здійснення першого
злочину, відбування покарання в місцях позбавлення волі, характер злочину. За
статистичними даними, майже кожен четвертий злочинець вже здійснив злочин

раніше. З них близько 30 % здійснювали злочинні дії в групі. Дуже високий
рівень рецидиву (змішаного) спостерігається у осіб, що здійснили умисні
вбивства, тяжкі тілесні пошкодження (40 %), а також грабунки, розбої (35 %).
Групова діяльність характерна для осіб що здійснюють розбої - до 70 %,
крадіжки, грабунки - до 50 %, згвалтування - до 40 %. До 80 % неповнолітніх
злочинців здійснюють злочини в складі групи.
Серед кримінологічних особливостей осіб, що здійснили злочин, можна
виділити таку, як особливе відношення до закону. Не можна сказати, що вони
погано знають закон. Навпаки, багато злочинців краще знають закон, ніж інші
громадяни. Необхідно зазначити, що до здійснення першого злочину і його
розкриття правова обізнаність правопорушника нічим не відрізняється від
правової обізнаності його ровесників.
Узагальнена

характеристика

особливостей

особистості

злочинця

необхідна для планування і організації попереджувальної діяльності на рівні
соціальних спеціальних заходів.
2. Особливості генезису особистості злочинця.
Генезис особистості злочинця має деякі особливості тоді, коли
злочинець володіє фізичними або психічними відхиленнями. Кримінологічні
дослідження показують, що подібні відхилення здійснюють вплив на поведінку
людини, зокрема і на злочинну.
Ще в XIX ст. Чезаре Ломброзо звернув увагу на антропологічні ознаки
злочинців і прийшов до висновку, що у більшості з них є фізичні аномалії. На
рубежі XIX ст. Е. Кремер на основі своїх психофізичних досліджень
взаємозалежність певної фізичної конституції людини і певного типу злочинної
поведінки. Він вивів закономірність, згідно з якою люди високого зросту,
широкоплечі, міцної статури схильні до здійснення насильних злочинів. Люди
низького зросту, навпаки, схильні до здійснення злочинів проти власності. У
ХХ ст. Г. Дж. Айсенк, у результаті досліджень властивостей нервової системи,
довів, що

чим вище у людини ознаки екстравертності, тим воа є більш

схильною до здійснення злочину.

Дослідження вчених в Англії, США, Австралії

виявили підвищений

відсоток хромосомних аномалій серед обстежених злочинців в порівнянні з
іншою контрольною групою. Хромосомні аномалії зустрічаються приблизно у
0,4 %новонарожденних. Кримінологічне значення хромосомних аномалій
звичайно приписують двом з них, пов'язаних з наявністю у чоловіків додаткової
47-ої хромосоми типу «Х» або «У». Ще у 60-і роки висувалась гіпотеза, що ці
типи аномалій можуть бути пов'язані із злочинною поведінкою. Однак
достовірні дані відсутні. Єдине, що можна стверджувати, що насправді існує
зв'язок

між

хромосомною

Психоаномалії

істотно

аномалією

і

ускладнюють

психічними
засвоєння

захворюваннями.
соціальних

норм,

регулюючих поведінку. Тому подібні особи більше, ніж будь-хто, відчужені від
суспільства. Коло їх сімейних, і ділових стосунків досить вузьке і нестійке, а
іноді відсутнє зовсім. Як наслідок - ці люди бувають досить конфліктними у
спілкуванні.
Але це

не означає, що аномалії психіки повинні обов’язково стати

причиною здійснення злочинів. По-перше, серед всієї маси злочинців суб'єкти з
такими аномаліями не складають більшості. По-друге, навіть наявність
психічних аномалій у конкретної особи далеко не завжди свідчить про те, що
вони зіграли криміногенну роль в його протиправній поведінці. По-третє, як
довели дослідження, не сама аномалія психіки зумовлює здійснення злочину, а
те виховання, ті несприятливі умови формування індивіда, які породили його
криміногенні особисті риси. Звісно, такі аномалії можуть сприяти їх
виникненню і розвитку, як і конкретній протиправній поведінці, але лише як
умова, що не визначає цю поведінку загалом.
До

психічних

аномалій,

які

частіше

за

все

досліджуються

в

кримінологічному аспекті, відносяться психопатія, алкоголізм, наркоманія
(токсикомания), олігофренія, травми центральної нервової системи,
шизофренія в стадії стійкої ремісії, епілепсія.
Психопатія - «істотний криміногенний чинник», в свою чергу ділиться
на три основні групи осіб:



збудлива (запальність, дратівливість, жорстокість; в'язкість мислення;
неорганізованість; підозрілість, образливість і ін.);



істерична (театральність, емоційна нестійкість, брехливість);



гальмівна

(загострена

вразливість,

чутливість,недовірливість,

нерішучість, замкнутість, ранимість).
Як засвідчують результати дослідження, серед злочинців, що здійснюють
злочини, майже 30 % людей, що мають психічні аномалії у рамках осудності.
При цьому вони зустрічаються в основному у неповнолітніх злочинців, з
незначними

відхиленнями

в розумовому розвитку,

наприклад

ті, які

залишаються в звичайних школах, оскільки не підходять для навчання в
спецшколах длявідсталих дітей. У результаті вони, будучи не в змозі
виконувати загальні вимогами, пиняються в такому становищі,

де постійно

засуджуються за низьку якість навчання, а це викликає у них почуття
ворожості.
За статистикою серед осіб, що здійснили тяжкі злочини, зустрічаються
аномалії: психопатії - 33 %; проблеми центральної нервової системи - 19 %;
удари головного мозку - 18 %. Серед вбивць - більше ніж 70 % осіб з
психічними аномаліями. Серед рецидивістів - 75-90 % з психопатією, тоді як
серед всіх злочинців цей показник коливається в інтервалі 15-65 %.
Серед осіб, що здійснюють насильно-корисливі злочини, з переважанням
ознак гальмівної форми психопатії ще і спостерігаються риси підвищеної
агресивності.

Агресивність

висловлює

вороже

ставлення

особи

до

навколишніх з метою спричинення ним шкоди.
Агресія - реакція суб'єкта з відносно високим рівнем агресивності на
фрустрацию, що супроводиться емоціями гніву, ненависті і навіть
афектом. На відміну від агресивності, жорстокість є особливою її якістю, суто
соціального походження, властиве тільки поведінці людини. Оскільки
«агресивна людина може бути не жорстокою, якщо його дія не вмотивована
спричиненням страждань і мук ради них самих. Жорстока ж людина завжди
агресивна» (за твердженням Гульдан В. В., Антонян Ю. М.).

Досягнення сучасної психології свідчать про те, що основним стимулом
людської діяльності є мотив, оскільки саме в ньому відбивається все те, ради
чого здійснюється будь-яке діяння, в чому особове значення для будь-якої
людини. Мотив являє собою привід на користь дії, що обирається,
усвідомлене спонукання до досягнення конкретної мети, необхідний
елемент

свідомої,

вольової,

навмисної

дії.

При

цьому

потрібно

розрізнювати поняття «мотив» і «мотивація». Мотивація - це загальне
спонукання активності в певному напрямі.
Негативні властивості психології злочинця породжують мотивацію, яка і
стає причиною здійснення діяння. Мотив - явище суб'єктивне, пов'язане з
індивідуальними особливостями і установками особистості, однак в той же
час воно включає в себе і соціально-психологічні риси особистості.
Результати сучасних кримінологічних досліджень не дозволяють стверджувати,
що існують якісь специфічні мотиви злочинної поведінки. Принаймні,
більшість мотивів злочинів не є такими і цілком можуть стимулювати якісь
інакші дії. Тобто мотивація злочину не завжди прямо пов'язана з характером
злочину, що здійснюється. Необхідно дотримувати наступну вимогу: «мотив не
повинен приписуватися особистості виходячи лише із зовнішніх обставин і
ситуацій, його потрібно «витягувати» з особистості». У цьому випадку
непридатний підхід: корисливий злочин - корисливий мотив, хуліганство хуліганські наміри. Справа в тому, що основна маса мотивів є нейтральною,
єдине виключення складають ті, які направлені на реалізацію фізіологічної
потреби в алкоголі або наркотиках.
Мотиви злочину дорослих умовно ділять на:
- політичні;
- корисливі (задоволення життєво важливих потреб; задоволення «відносних
потреб», які виникають в умовах соціально-економічного розділення населення
і порівняння людьми свого стану з положенням інших);
-

насильницько-егоїстичні

(помста,

невдоволення, сексуальні прагнення і інші);

ревнощі,

особиста

неприязнь,

- анархістсько-індивідуалістичні, які полягають в запереченні вимог
правопорядку, зневазі тими обов'язками, які обмежують особисту свободу, як її
розуміє злочинець, заважають здійсненню ним певної діяльності;
- легковажно-безвідповідальні, які є слідством поверхневого відображення
людиною реальної дійсності, спотвореного передбачення майбутніх подій:
(боягузтва, легкодухості, страху, паніки).
Не завжди існує можливість чітко визначити мотивацію злочину. Так
прагнення

отримати

поєднуватися

з

матеріальну

вигоду

(корислива

легковажно-безвідповідальною

мотивація)
або

може

анархісто-

індивідуалістичною (наприклад, при зараженні венеричною хворобою, ВІЛінфекцією), з політичною або інакшою мотивацією.
Часто при здійсненні умисного вбивства, спричинення тяжкої шкоди, при
викраденні людини, ненаданні допомоги хворому, доведенні до самогубства
спостерігається поєднання корисливої і насильно-егоїстичної мотивації.
Нерідко при здійсненні подібних злочинів злочинцем керує почуття неприязні,
помсти, ревнощів, яке поєднується з бажанням отримати матеріальну вигоду
шляхом подальшого викрадення майна жертви або отримання його надалі по
спадщині.
У деяких випадках при викраденні людини, незаконному позбавленні
свободи і інших злочинах проти людини спостерігається політична мотивація.
У цьому випадку велику роль грає ситуація, яка передує здійсненню злочину, а
також особливості злочинця, спосіб його життя, соціальний статус, здійснювана
ним конкретна діяльність. Та як показує практика, частіше за все за багатьма
злочинами стоїть корислива, насильно-егоїстична або інакша, але не чисто
політична мотивація.
У останні роки все більше стала виявлятися так звана національна
мотивація, тобто все частіше здійснюються злочини проти життя і здоров'я
людини, його свободи, честі і достоїнства по національній ознаці - наприклад,
вибірковий вияв жорстокості і насилля тільки по відношенню до облич певної
національності.

Особливо необхідно виокремити своєрідність кримінальної мотивації
такої групи злочинців, як неповнолітні. У злочинах, що здійснюються ними,
дають про себе знати вікові особливості, що виявляються в несприятливій для
формування і життєдіяльності особистості соціальному середовищі. Для
подібних злочинів характерні: мотив «зростання», тобто прагнення довести
свою значущість певній групі осіб; мотиви, пов'язані з дитинством, так званий
«дитячий анархізм»: прагнення терміново мати недосяжне - покататися на
машині і т. д.; мотиви, що витікають з їх залежності від дорослих і невміння
знаходити законний спосіб відстояти свої права.
У кінці 80-х початку 90-х років ХХ ст. збільшилася кількість злочинів
проти власності. Вивчення карних справ, досліди експертів доводять наступні
причини подібних злочинів:


зубожіння частини населення і прагнення задовольнити необхідні
потреби;



посилення соціально-економічної диференціації населення, в тому числі
за рахунок кримінального збагачення одних осіб і пов'язане з цим прагнення
інших осіб будь-яким шляхом зрівняти своє положення з найбільш
забезпеченими групами;



економічне самоствердження в умовах стрімкого переділу власності,
відсутності системи дієвої підтримки добросовісного підприємництва і
надійного забезпечення його безпеки державними і суспільними інститутами;



повна відмова держави від антиалкогольної політики і навіть монополії
на виробництво і торгівлю спиртними напоями.
Кріміногенность особистості є якісним вираженняя співвідношення
негативної і позитивної спрямованості особистості. Злочин є об'єктивним,
реальним показником злочинності особистості. Криминогенність можна
розглядати з двох позицій. Виходячи з першої, «криминогенність народжується
і вмирає разом із злочином». Але криміногенність можна розглядати не тільки
як результат, але і як процес її становлення.
Таким чином, можна виділити три стадії генезису криміногенності
особистості злочинця: 1) формування криміногенності особистості, яка в цей

період здійснює аморальні вчинки і правопорушення. У даному стані негативна
спрямованість особистості ще не займає головних позицій; 2) здійснення
злочину, який стає фактом реальної дійсності, тобто кримінализація
особистості відбулася;
3)

посткриміногенна

стадія,

коли

особа

притягується

до

карної

відповідальності. Можливо в особистості злочинця на перший план знову вийде
позитивна

спрямованість

особистості.

Тоді

стадія

посткриміногенної

особистості завершиться формування стійкої соціальної спрямованості.
Але можливий і інший варіант, за якого засуджений здійснює повторнй
злочин, перебуваючи у місцях позбавлення волі, або після відбування терміну.
Таким чином, відбувається повторна криміналізація особистості.

