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Текст лекції
1. Мотивація злочинної поведінки
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,

ревнощі,

особиста

неприязнь,

невдоволення, сексуальні прагнення і інші);
- 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.
Тобто відбувається повторна криміналізація особистості.

2. Класифікація і типологія особистості злочинця
Успішне попередження злочинності перебуває у певній залежності від
розробки типології особистості злочинця. Типологія є тією основою, на якій
будується методика прогнозування «індивідуальної поведінки і застосування
диференційованих і індивідуалізованих заходів профілактичного і правового
впливу».
Метою

створення

типологічних

варіантів

є

надання

допомоги

правоохоронним органам у вивченні представиків даної категорії; розробка
ефективних тактико-психологічних прийомів і методів викриття;

виховний

вплив на особистість злочинця.
Розрізняють окремо типологія і класифікацію. Вважається, що
типологія узагальнює сукупність типових для всіх або певних груп соціальних
особливостей, в той час як класифікація поділяє злочинців на групи згідно з їх
індивідуальною ознакою.
Класифікація являє собою стійке угруповання досліджуваних об'єктів за
їх окремими ознаками і будується на вельми жорстких критеріях груп і підгруп,
кожна з яких чітко зафіксована. Типологія ж не містить такої жорсткої
диференціації. Під угрупованням звичайно розуміється «певний розподіл

статистичної сукупності на певні групи, категорії з використанням такого
критерію, як статистична поширеність одного або декількох ознак». У рамках
такої класифікації вивчається не особистість як така, а «контингенти»
злочинців.
Класифікація може бути побудована по різних основах, серед яких
можна виділити дві великі групи ознак:
- соціологічні: стать, вік, рівень освіти, рівень матеріальної забезпеченості,
соціальне походження і положення, наявність сім'ї, соціальне походження,
зайнятість суспільно корисною працею, рід занять, наявність спеціальності,
місце проживання;
- правові - характер, здійснення злочинів уперше або повторно, в групі або
поодинці, тривалість злочинної діяльності, об'єкт злочинного посягання, форма
провини.
Окрему групу складають ознаки, що характеризують стан здоров'я
злочинців. У зв'язку з цим можна виділити здорових осіб, а також осіб, які
мають соматичні або психічні розлади.
Особистість злочинця як явище типологічного порядку є носієм найбільш
спільних, стійких, істотних соціально-психологічних рис і властивостей.
Специфіка особистості як типу полягає саме в тому, що в ній є особливості, які
виступають як внутрішні психологічні причини злочинної поведінки. Адже
будь-який злочин, в якій би формі він не здійснювався, не випадковий по
відношенню до особистості. Підгрунтям були соціальні, етичні, соціальнопсихологічні властивості. Також важливу роль відіграють життєвий досвід
людини, а також рівень етико-морального виховання, що зумовлюють в
конфліктних ситуаціях вибір суспільно небезпечного варіанту поведінки.
Існує безліч варіантів типології особистості:
За об'єктом посягання і характеру злочинних дій. Для цієї групи
характерна диференціація злочинців в залежності від характеру особовомотиваційних властивостей, які проявляються в злочині. Для корисливого типу
властивий

мотив

особистого

збагачення

(крадіжки,

розкрадання, шахрайство, ряд посадових злочинів).

грабунки,

розбої,

«Престижний тип». Досить часто трапляється, що серед винних в
корисливих (передусім, в розкраданні державної власності) і посадових
злочинах помітно виділяється група, що здійснює такі дії з престижних
мотивів, тобто щоб зайняти в житті більш високий соціальний (насамперед,
посадове)стан, завоювати авторитет, бути весь час в центрі уваги і т. д.
Користь, зрозуміла в значенні особистого збагачення, виступає в цьому випадку
лише як додатковий мотив. Таким чином, вищеназваних злочинців можна
об'єднати в так званий престижний тип.
Давно встановлено, що інколи крадіжки, грабунки, розбої, хуліганство
і деякі інші злочини здійснюються для того, щоб завоювати авторитет в
групі, закріпитися в ній, якщо членство в групі цінне для конкретної особи.
Подібні мотиви вельми характерні для злочинців молодіжного віку. Отже,
злочинців подібного типу також потрібно відносити до престижного типу.
Для

насильницького

типу

мотиви

злочинів

(вбивства,

тілесні

пошкодження, згвалтування) і хуліганства досить різноманітні. Взагалі
називати насилля мотивом можна лише умовно, тому що насильницькі дії ради
них самих здійснюють тільки психічно хворі, неосудні люди. Поняття насилля
багато в чому відображає зовнішній характер дії, а не тільки його внутрішній
зміст.
Сексуальний тип. До нього відносяться злочинці, винні в згвалтуванні або
інших статевих злочинах на грунті сексуальних спонук.
Не завжди можливо чітко визначити мотив конкретного злочину,
оскільки, як правило, їх декілька. Складно визначити тип особистості
злочинців, що здійснюють, так звані, корисливо-насильницькі злочини,
наприклад розбої та грабунки. Так, якщо розбій здійснювався з метою
збагачення, то суб'єкта необхідно віднести до корисливого типу. Однак, як
показує практика, деякі розбійні напади організуються лідерами відповідних
злочинних груп не для збагачення цих лідерів, а для того щоб згуртувати їх
учасників, ще більше підпорядкувати своєму впливу. Отже, подібні злочини
можуть здійснюватися і з некорисливих мотивів.

Злочини проти особистості можуть здійснюватися по мотивах особистого
збагачення, тому винних потрібно відносити до корисливого типу. Деякі
вбивства і тілесні пошкодження здійснюються з хуліганських спонук, через
ревнощі чи з почуття помсти. Особи, дії яких відповідають даним
характеристикам, можуть бути віднесені до насильного типу.
Таким чином, характеристика за мотиваційними критеріями носить лише
чисто характер. Тому можуть бути виділені і інші типи. У запропонованій
типології легко помітити, що вигляд злочинів не завжди співпадає з типом
особистості злочинця. Так, винний у вбивстві (що є насильним злочином) по
мотивах особистого збагачення повинен бути віднесений до корисливого типу.
Злочинні типи поділяються на:


випадковий тип. Цей тип характеризується повною позитивною
спрямованістю,

без

яких-небудь

деформацій.

Має

стійкий

рівень

правосвідомості, злочин здійснює вперше, тільки внаслідок тиску життєвих
обставин. Злочинці даного типу здійснюють злочинні діяння в стані сильного
душевного хвилювання, викликаного неправомірними діями потерпілого або з
перевищенням меж необхідної оборони.


ситуаційний.

Для

цього

типу

характерна

незначна

присутність

«аморальних елементів» свідомості і поведінки. Злочини в цьому випадку
здійснюються під впливом ситуації, яка виникає не з вини особи, і в якій
іншими суб'єктами порушуються встановлені норми поведінки. На відміну від
випадкового злочинця така особистість може виправдовувати в зазначеній вище
ситуації свою і чужу протиправну поведінку, навіть аморальну.


нестійкий тип. Характерний для осіб, що здійснили злочини вперше,
але здійснювали і раніше аморальні вчинки.

Цей тип не має яких-небудь

стійких або значних деформацій. Присутня однакова негативна і позитивна
спрямованість. Однак, нестійкому типу властива суперечність в діях, що може
стати поштовхом до ослаблення або навпаки посиленню криміногенності.


злісний тип. Характерний для осіб, що неодноразово здійснювали
злочини. Особливо небезпечний тип

злочинців. Це рецидивісти, визнані

небезпечними або особливо небезпечними злочинцями за скоєння тяжких
злочинів.
Отже, вивчаючи психологічні особистості злочинця, мотивацію злочинної
поведінки, класифікацію і типологію особистості злочинця можна в певній мірі
сприяти зменшенню проявів їх злочинної поведінки у перспективі.

