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  МЕТА ЛЕКЦІЇ: сформувати у курсантів знання про сутність, роль і 

значення навчальної дисципліни «Судова психіатрія» для діяльності 

працівників поліції, а також про сучасні досягнення науки з питань, що 

розглядаються, і з'ясування невирішених і дискусійних проблем,  а саме: 

а) науково-юридична: сформувати у курсантів знання щодо мети, 

предмету, завдання, історії розвитку судової психіатрії, а також щодо 

організаційно-процесуальних основ судово-психіатричної експертизи в 

Україні. 

б) загальноосвітня: навчити мислити логічно, застосовуючи для 

розв’язання поточних завдань формально-логічні методи: індукції, дедукції 

та ін. Вивчення історичних передумов розвитку судової психіатрії та їх 

впливу на всі галузі права й міжгалузеві зв’язки; 
в) виховна: сприяти формуванню патріотизму та правової культури 

майбутнього працівника поліції. 

 

ВСТУП 

Судова психіатрія являє собою галузь психіатрії, що вивчає психічні 

хвороби у зв'язку з питаннями кримінального і цивільного процесу, які 

припускають настання специфічних правових наслідків (звільнення від 

кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного 

характеру, визнання угоди недійсної та ін.). Ця галузь психіатрії називається 

«судовою», оскільки на підставі висновку судових психіатрів суд у рамках 

кримінального або цивільного судочинства приймає процесуальні рішення. 

 

І. МЕТА, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ. 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ 

Судова психіатрія є частиною загальної медичної науки психіатрії, однак 

вона має самостійні завдання.  

Головна мета судової психіатрії полягає у вивченні психічних розладів 

у їх специфічному відношенні до певних питань кримінального та цивільного 

права і процесу. 

Таким чином, предметом судової психіатрії є психічні розлади, які 

мають правове значення у кримінальному та цивільному судочинстві. 

Основні завдання судової психіатрії: 

1) експертне обстеження і надання висновків про осудність чи 

неосудність осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, 

щодо  яких є сумніви в їх психічному здоров’ї у слідства чи суду, а також 

щодо психічного стану цих осіб на момент проведення експертизи; 

2)  попередження суспільно небезпечних дій психічно хворих, у т. ч. 

шляхом застосування заходів медичного впливу стосовно неосудних, 

обмежено осудних та осіб, які захворіли після вчинення злочину; 

3)  обстеження і надання експертних висновків з питання про 

дієздатність осіб, які викликають сумніви в їх психічному здоров’ї у суду в 

цивільному процесі; 



4)  визначення психічного стану свідків і потерпілих при необхідності; 

5)  визначення психічного здоров’я осіб, у яких з’явились ознаки 

психічних розладів під час відбування покарання в місцях позбавлення волі, 

та подання висновків про заходи медичного характеру стосовно таких осіб; 

6)  в окремих випадках, при потребі, – надавати допомогу у визначенні 

слідчих дій, методики розслідування. 

Ще з ХІХ ст. у судовій психіатрії відоме поняття ―презумпція психічного 

здоров’я‖, згідно з яким здоров’я розглядалось як правило, а психічна 

хвороба – як виняток, котрий необхідно визначити. Це поняття споріднене з 

юридичним – презумпцію невинності, що базується на первинній цінності 

людської особи, факт провини якої треба довести. 

Історію розвитку судової психіатрії в Україні прийнято поділяти на 

чотири етапи. 

Перший етап (1919–1929 pp.) – накопичення досвіду судово-

психіатричної експертної роботи, розробка нових форм експертизи і 

примусових заходів медичного характеру, становлення законодавчої та 

науково-технічної бази. 

Другий етап (1930–1950 pp.) – організація мережі судово-психіатричних 

закладів (відділень, експертних комісій) у системі органів охорони здоров’я, 

проведення наукових досліджень, підготовка наукових кадрів. 

Третій етап (1951–1991 pp.) – розширення діагностичних та експертних 

можливостей впровадження нової системи судово-психіатричних оціночних 

критеріїв стосовно всіх психічних хвороб. Початок практичного 

впровадження такого нового напрямку судово-психіатричної діяльності, як 

профілактика суспільно небезпечних дій психічно хворих.  

У практику запроваджено два види примусових заходів медичного 

характеру – лікування в психічних лікарнях загального типу і спеціального 

типу, що підпорядковувалися міністерству внутрішніх справ. З 1988 р. 

примусове лікування почало проводитись у лікарняних закладах трьох типів, 

які підпорядковувалися тільки органам охорони здоров’я: зі звичайним, 

посиленим і суворим спостереженням.  

На VІ конгресі Всесвітньої асоціації психіатрів у 1977 р. порушувалося 

питання про так звану ―каральну психіатрію‖, про використання в СРСР 

психіатрії з політичною метою й утисків прав людини. Відкрите визнання 

таких фактів почалося наприкінці 80-х років. Одночасно в результаті 

багатьох публікацій у пресі про використання радянської психіатрії з 

політичною метою, для боротьби з інакодумцями й опозицією почалося 

огульне та безпідставне звинувачення всіх психіатрів: їх називали 

―злочинцями в білих халатах‖, ―психіатричною мафією‖ тощо. В багатьох 

випадках це порушило нормальні відносини між психіатрами та їхніми 

пацієнтами. 

Четвертий етап (від 1991 – донині) – здійснено перехід на МКБ-10; 

судовими психіатрами використовуються досконаліші та надійніші 

діагностичні критерії психічних розладів, завдяки чому значно підвищена 

вірогідність діагностики. Після розпаду СРСР інтерес громадськості до 

психіатрії значно впав, а практика стосунків між судовими психіатрами та 



правоохоронними органами стала результативнішою. Продовжується 

демократична судово-правова реформа. Від 22 лютого 2000 р. діє Закон 

України ―Про психіатричну допомогу‖. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, судова психіатрія як самостійна наука вивчає психічні розлади, 

чим сприяє правосуддю. Знання із судової психіатрії дозволить курсантам у 

їх майбутній практичній роботі правильно призначати судово-психіатричну 

експертизу, критично оцінювати не тільки експертний висновок, а й ті 

принципові положення і фактичні дані, на основі яких він базується. 

 
 

ІІ. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СУДОВО-

ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ 
 

2.1. Нормативно-правові акти, що регламентують порядок 

призначення та проведення судово-психіатричної експертизи 

 

Судово-психіатричне експертне обстеження проводиться на підставі 

наступних нормативно-правових актів: 

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР  

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 

13.04.2012 № 4651-VІ За станом на 11.08.2015  

3. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 

2341-ІІІ [За станом на 04.07.2015  

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон 

України від 07.12.1984 № 8073-X За станом на 11.08.2015  

5. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 № 2947-III 

за станом на 04.08.2015  

6. Про психіатричну допомогу : Закон України від 22.02.2000 № 489-III  

7. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038а-XII, 

станом на 1 березня 2013 р.  

8. Цивільний процесуальний кодекс України: за станом на 1 березня 

2015  

9. Цивільний кодекс України : за станом на 1 березня 2015 р.  

10. Про практику застосування судами примусових заходів медичного 

характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 3 червня 2005 р. № 7 .  

11. Про затвердження нормативно-правових документів з окремих 

питань щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, 

які страждають на психічні розлади: наказ Міністерства охорони здоров’я 

України № 397 від 08.10.2001, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

1 березня 2002 р. за N 215/6503:  

12. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ 



Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за 

№705/3145 

13. Порядок проведення судово-психіатричної експертизи: наказ 

Міністерства охорони здоров'я України від 08.10.2001 № 397, 

зареєстрованого в юстиції України 1 березня 2002 р. № 219/6507: 

14. Інструкція про порядок організації охорони приміщень і територій 

відділень судово-психіатричної експертизи та режиму тримання осіб, які 

перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу : 

наказ МВС України та МОЗ України N 751/338 від 04.11.96 Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 26 листопада 1996 р. за № 684/1709  

15. Про судову практику в справах про визнання громадянина 

обмежено дієздатним чи недієздатним 

16. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: 

Постанова пленуму Верховного суду України N 8 від 30.05.97, станом на 1 

березня 2015 р.  

 

2.2. Судово-психіатрична експертиза: порядок проведення та 

підстави 

Судово-психіатрична експертиза (надалі - експертиза) призначається 

органами досудового слідства та суду і проводиться за їх відповідним 

рішенням з метою відповіді на питання, що виникають під час провадженням 

адміністративних, кримінальних та цивільних справ з приводу психічного 

стану особи (п.1 наказу МОЗ України від 08.10.2001 № 397). 

Слідчий, прокурор зобов’язані залучити експерта (експертів) для 

проведення психіатричної експертизи у разі, якщо: 

1) необхідно визначити психічний стан підозрюваного за наявності 

відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої 

осудності (ст. 242 КПК України); 

2) під час кримінального провадження будуть встановлені обставини, 

які дають підстави вважати, що: 

А) особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в 

неосудному або обмежено осудному стані (ст. 509 КПК); 

Б) або вчинила кримінальне правопорушення в осудному стані, але 

після його вчинення захворіла на психічну хворобу, яка позбавляє її 

можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними (ст. 509 КПК). 

Обставинами, які встановлюють необхідність проведення судово-

психіатричної експертизи, є (ст. 509 КПК): 

1) наявність згідно з медичним документом у особи розладу психічної 

діяльності або психічного захворювання; 

2) поведінка особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння або 

після нього була або є неадекватною (затьмарення свідомості, порушення 

сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті тощо). 

Питання про направлення особи до медичного закладу для 

проведення психіатричної експертизи вирішується (ст. 509 КПК): 



1) під час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді за 

клопотанням сторони кримінального провадження в порядку, передбаченому 

для подання та розгляду клопотань щодо обрання запобіжного заходу, 

2)  під час судового провадження - ухвалою суду. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Обставинами, які встановлюють необхідність проведення судово-

психіатричної експертизи, є (ст. 509 КПК): 

1) наявність згідно з медичним документом у особи розладу психічної 

діяльності або психічного захворювання; 

2) поведінка особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння або 

після нього була або є неадекватною (затьмарення свідомості, порушення 

сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті тощо). 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Судова психіатрія являє собою галузь психіатрії, що вивчає психічні 

хвороби у зв'язку з питаннями кримінального і цивільного процесу, які 

припускають настання специфічних правових наслідків (звільнення від 

кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного 

характеру, визнання угоди недійсної та ін.).  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

Успішне оволодіння темою заняття передбачає не лише засвоєння 

лекційного матеріалу, його закріплення на семінарських заняттях, а й 

кропітку самостійну роботу по вивченню законодавства, набуттю навичок 

правильного застосування відповідних правових норм в конкретних 

ситуаціях, що виникають під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. 

Готуючись до семінарського заняття, насамперед курсанти зобов’язані 

вивчити літературні джерела з цієї теми, в яких наголошується про 

важливість застосування знань з судової психіатрії під час розкриття і 

розслідування злочинів.  Визначаються найбільш поширені форми психічних 

розладів у практиці судової психіатрії.  

Потрібно дослідити завдання судово-психіатричної експертизи. 

Визначити, хто може бути може бути судово-психіатричним експертом, 

вивчити його права та обов’язки. Розглянути, які фактори впливають на 

похибки в свідченнях потерпілих і свідків. А також визначити порядок 

призначення, продовження, зміни та припинення примусового лікування 

хворих на психічні розлади. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: сформувати у курсантів знання про структуру та 

функції центральної нервової системи, вищої нервової діяльність і її розлади 

при психічних захворюваннях, симптоми та синдроми психічних 

захворювань а саме: 

а) науково-юридична: сформувати у курсантів знання, необхідні для 

розуміння зв’язку та впливу психічних розладів людини на вчинення нею 

суспільно небезпечних діянь. 

б) загальноосвітня: навчити мислити логічно, застосовуючи для 

розв’язання поточних завдань формально-логічні методи: індукції, дедукції 

та ін.; 
в) виховна: сприяти формуванню патріотизму та правової культури 

майбутнього працівника поліції. 

ВСТУП 

Важливо знати будову нервової системи людини для того, щоб розуміти, 

які порушення відбуваються в організмі людини при психічних 

захворюваннях. Психічна діяльність людини є функцією головного мозку. 

 

1. ПОНЯТТЯ ПРО СТРУКТУРУ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, ВИЩУ НЕРВОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ І ЇЇ РОЗЛАДИ 

ПРИ ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

 

Структурно і функціонально нервову систему людини поділяють на 

центральну та периферичну. В свою чергу до їх складу входить вегетативна 

нервова система, яка автономно регулює роботу внутрішніх органів. 

Центральна нервова система складається з головного мозку з 

великими півкулями кори головного мозку, підкорковими вузлами, мозочком 

і стовбуром мозку, а також спинного мозку, мозкових оболонок і 

спинномозкової рідини, що омиває мозкову речовину. 

Периферичну нервову систему становлять периферичні нерви, які 

виходять за межі хребетного стовбуру від передніх і задніх корінців 

спинного мозку, що з’єднується з міжхребетними вузлами та волокнами 

вегетативної нервової системи. 

Окремі нервові та психічні функції пов’язані з діяльністю певних 

ділянок кори головного мозку. При порушенні цих ділянок може наступати 

відповідно: сліпота, глухота, рухові дисфункції.  

Рефлекторна діяльність лежить в основі функціонування всієї нервової 

системи і визначає поведінкові реакції живого організму. 

Вища нервова діяльність здійснюється також за рефлекторним 

принципом, але в цьому випадку значно ускладнюється додатковими 

механізмами й апаратами не лише центральна ланка рефлексу, де існує 

певний ―апарат оцінки і корекції функцій організму‖, а й чуттєва та рушійна 

ланки. Завдяки рефлексам живий організм пристосовується до існування в 

певних умовах навколишнього середовища, сприймаючи за допомогою своєї 

нервової системи та переробляючи інформацію, що надходить, і відповідно 



реагуючи на неї адекватними діями. Цей процес пристосування відбувається 

завдяки двом основним видам рефлексів – безумовним та умовним. 

Засновник вчення про фізіологію вищої нервової діяльності І. П. Павлов 

назвав безумовними такі рефлекси, що характеризуються закономірною 

відповіддю на певні подразники, наприклад, захисний (відведення кінцівки 

від вогню) чи харчовий (виділення слини при потраплянні їжі до рота).  

Умовно-рефлекторна діяльність здійснюється на тлі взаємодії двох 

основних нервових процесів у корі головного мозку (збудження та 

гальмування) як умовного, так і безумовного, коли умовні рефлекси можуть 

згасати під дією раптових і надзвичайно сильних подразників. 

Різні співвідношення характеру, сили та рухливості основних нервово-

рефлекторних процесів збудження і гальмування, властивих кожній окремій 

особі, дозволили виокремити 4 основні типи темпераменту, а, за цією 

аналогією, і 4 відповідні типи вищої нервової діяльності:  

1) сильний, збуджуваний, невтримний (холерики);  

2) сильний, спокійний, врівноважений, повільний (флегматики);  

3) сильний, дуже швидкий, рухливий, врівноважений (сангвініки);  

4) слабкий, загальмований (меланхоліки).  

З типом вищої нервової системи значною мірою пов’язані особливості 

реагування особи на зовнішнє середовище. 

Причини психічних захворювань дуже різноманітні і не в усіх хворобах 

встановлені остаточно. Найважливіші з них наступні. 

Патологічна спадковість. Так, наприклад, при захворюванні на 

шизофренію одного з батьків патологія виявляється у кожної шостої дитини, 

а при хворобі обох батьків – у кожної третьої. Пряма передача хвороби від 

батьків дітям спостерігається лиже у незначної частини психічних 

захворювань, переважно при олігофреніях. 

Ураження головного мозку. Хвороба виникає, наприклад, внаслідок  

перенесеної черепно-мозкової травми, розвитку склерозу судин головного 

мозку або дегенеративних процесів у мозкових нервових клітинах при 

старечих хворобах Альцгеймера, Піка. 

Інфекції. Психічне захворювання спричиняє їх безпосередня дія на мозок 

(енцефаліти, менінгіти) або загальні інфекції (грип, вірусні інфекції, тиф, 

туберкульоз та ін.). 

Гострі й хронічні інтоксикації. Психічні розлади проявляються внаслідок 

зловживання алкоголем, наркотичними й іншими психоактивними 

речовинами, дії отрутохімікатів і промислових токсичних речовин. 

Аутоінтоксикація. Вона розвивається, наприклад, при розладі обміну 

речовин унаслідок хвороби печінки, нирок, щитоподібної залози, а також при 

шизофренії (фебрильна форма). 

Стресогенні впливи тяжких психічних травм, соціальних потрясінь і 

природних надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Отже, основними процесами вищої нервової діяльності є збудження й 

гальмування — це основа діяльності великих півкуль. І. П. Павлов установив, 

що в основі психічних захворювань лежить порушення нормальної взаємодії 

збудження і гальмування. 

 

2. СИМПТОМИ ТА СИНДРОМИ ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. 
 

Психіатрія як медична наука в своїй назві поєднує дві складові – психо 

(душа) і ятрос (лікування), що в перекладі в древньогрецької означає – 

лікування душі. 

З виявлення симптомів і синдромів починається обстеження хворих із 

психічними розладами.  

 

ОСНОВНІ СИМПТОМИ ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ:  
(за сферами психічної діяльності): 

1. Розлади сприйняття. Сприйняття – це відображення явищ і 

предметів оточуючої дійсності, які безпосередньо діють на органи відчуття. 

- Ілюзії – це помилкове (хибне) сприйняття переважно зором чи слухом 

реальних предметів або явищ, при цьому відображення реального об’єкта 

змішується з хворобливою уявою (зорові, слухові).  

- Галюцинації – це одна з форм порушень чуттєвого пізнання, коли 

патологічні сприйняття виникають без існування реального об’єкта чи 

подразника (зорові, слухові, дотику, нюхові, смакові тощо). 

- Сенестопатії – різноманітні неприємні, важкі і такі, що дуже 

виснажують і змучують, відчуття стягування, переливання, лоскоту, рухомі і 

нерухомі та ін. Вони  виникають нерідко в різних частинах тіла, інколи без 

чіткої локалізації і не піддаються описанню. На відміну від галюцинацій, 

вони позбавленні предметності і не супроводжуються якими-небудь 

соматичними чи неврологічними розладами. 

- Метаморфопсії – викривлене сприйняття розмірів, форми 

просторового розташування реальних предметів. При цьому оточуючі 

предмети сприймаються пропорційно, але неприродно зменшеними, – 

мікропсія чи, навпаки, пропорційно, неприродно, аж до велетенських 

розмірів, збільшеними – макропсія.  

- Розлади схеми тіла – спотворене сприйняття форми, величини, 

розташування в просторі свого тіла загалом чи окремих його частин (голови, 

рук, ніг).  

Метаморфопсії та роздали схеми тіла вчені інколи описують під 

загальною назвою – психосенсорні розлади. 

- Дереалізація – примарне, химерне, безбарвне, інколи схематичне, 

силуетне сприйняття дійсності, котра реально існує навколо. Може 

супроводжуватися сумнівами щодо реальності існуючого світу, людей, 

предметів. До такого типу розладів відносяться і феномени ―вже баченого, 

вже почутого, вже пережитого‖ раніше (дежа вю – фр.), коли в незнайомій 

місцевості виникає настирливе, непереборне відчуття того, що тут уже 



колись доводилося бувати, таке вже колись бачити чи чути, а також ―ніколи 

не баченого, ніколи не чутого, ніколи не пережитого‖ (жаме вю – фр.), коли 

знайома місцевість чи оточення сприймаються як незнайомі, відомі люди, 

родичі чужими чи незнайомими. 

2. Розлади мислення. Мислення – це найвища і найскладніша форма 

відображення та пізнання об’єктивної реальності, встановлення й осягнення 

внутрішніх зв’язків між явищами та предметами навколишнього світу.  

- Прискорення мислення (асоціативного процесу) – легкість появи та 

збільшення кількості асоціацій, що виникають без зупинок і поєднуються з 

поверхневими розумовими висновками, котрі базуються на випадкових 

висловлюваннях.  

- Затримка мислення – це коли кількість асоціацій зменшена, 

виникнення їх утруднене, уявлення збіднені, одноманітні. Такий стан часто 

тяжко переноситься хворими, вони говорять, що ―отупіли‖. 

- Закупорка мислення – раптова зупинка, перерва думки, її блокування. 

Хворий замовкає, втрачає думку, а, намагаючись змінити тему розмови, 

знову її втрачає через ―закупорку‖.  

- Інкогорентне мислення (без зв’язку) – мова є набором непов’язаних за 

змістом чи граматичною будовою слів. 

- Статечність (застигання) мислення – асоціації, що уповільнено, з 

утрудненням виникають, майже не зникають зі свідомості, чим заважають 

появі нових.  

- Персеверація мислення – домінування обмеженої кількості думок та 

уявлень над іншими протягом певного часу, коли на різні за змістом 

запитання може даватися однакова відповідь.  

- Резонерське мислення (резонерство) – підміна чітких і зрозумілих 

відповідей багатослівними та безплідними розмовами на тему поставленого 

запитання чи на теми, що не мають до питання конкретного відношення.  

- Маячення (марення, верзіння) – хибне судження чи розумовий 

висновок, який виникає без відповідного приводу і не піддається 

виправленню, не дивлячись на те, що протирічить дійсності і всьому 

попередньому досвідові хворого, повністю охоплюючи його свідомість. 

Маячення протистоїть будь-якому, найвагомішому доказові, чим 

відрізняються від простих помилок мислення.  

Маячення за своєю психопатологічною структурою й особливістю 

динаміки розділяють на 3 основних групи:  

а) первинні (маячення ревнощів, хвороби, переслідування, отруєння, 

впливу, завданої шкоди, винахідництва, маячення еротичного (любовного) 

змісту); 

б) образні (маячення інсценування та маячення особливого значення); 

в) чуттєві (маячення убогості, збіднення, злиденності). Серед чуттєвих 

форм маячення найчастіше виникають ідеї величі (величності), 

реформаторства, виключних моральних і фізичних здібностей. 

У практиці від маячних ідей необхідно відрізняти надцінні ідеї та 

маячноподібні фантазії. 



Надцінні ідеї – це тлумачення, які виникають завдяки реальним 

обставинам. Їм супутня надзвичайно сильна, довготривала афективна 

забарвленість. З’явившись, вони отримують у подальшому стійке, домінуюче 

становище на довготривалий час порівняно з іншими думками та 

уявленнями. 

Маячноподібні фантазії – з’являються в умовах психотравмуючої 

ситуації, зокрема, при арешті, слідстві чи невдовзі після початку утримання 

під вартою, різних за змістом висловлювань, у яких наявні ідеї величі, 

переслідування, завдання шкоди, самозвинувачення. 

- Нав’язливі (настирливі) явища, стани (обсесії – від лат. – 

захоплювати, заволодіти). Сутність цих явищ полягає у примусово-

настирливому, мимовільному, невтримному виникненні у хворих думок, 

уявлень, спогадів, сумнівів, страхів,  бажань, рухів, дій за наявності 

усвідомлення їх хворобливості і постійних намагань суб’єкта з ними 

боротися. На відміну від маячень, позбавлені непохитної впевненості, 

мінливі за своїм змістом, залежать від зовнішніх моментів, інколи 

відображають приховані страхи та бажання. Супроводжуються розрахованою 

на оточуючих поведінкою з елементами гри і театральності; зникають під 

впливом зовнішніх умов, наприклад, при переведенні з тюрми до лікарні. 

Нав’язливості (обсесії) умовно підрозділяють на 2 групи:  

а) абстрактні, що не супроводжуються виразними афектами (нав’язливе 

рахування (підрахунок поверхів будівель, проїжджих машин тощо); 

нав’язливі спогади (згадування імен, телефонів, назв та ін.); переважно 

(нав’язливі думки та роздуми, мудрування (розумова жуйка) – виникнення 

питань абстрактного змісту, звернених до самого себе); 

б) образні, при яких афективний компонент є постійним (нав’язливі 

сумніви, наприклад, хворий багато разів повертається, щоби перевірити, чи 

добре зачинені двері; нав’язливі слова висловлювання – часто лайливі та 

непристойні вирази щодо поважних осіб; нав’язливі спогади – невідв’язні 

спогади якої-небудь неприємної чи тяжкої життєвої події минулого; 

нав’язливі потяги, бажання (конвульсії) – поява всупереч волі, бажань і 

потягів скоїти ту чи іншу, часто небезпечну дію: вдарити людину, котра є 

поряд, при відсутності негативного ставлення до неї; кинутися під транспорт, 

що під’їжджає, і т. п.; нав’язливі дії – рухи, які відбуваються мимоволі, 

наприклад, знизування плечима у невідповідній ситуації; нав’язливі страхи 

(фобії) – найбільш розповсюджена форма настирливих станів другої групи 

розладів афективних так званих тривожно-фобічних: 

страх відкритого простору (агорафобія) – страх перейти вулицю чи 

площу; 

страх закритого простору (клаустрофобія) – страх лишитися одному в 

закритому просторі. 

Інші різні страхи – страх висоти, гострих предметів, почервоніти й ін. 

3. Розлади в сфері емоцій і почуттів 

Залежно від тривалості і ступеня виразності почуття розрізняють: 

настрій – тривалий емоційний стан, що не має значних коливань 

інтенсивності; 



пристрасть – дуже довготривала, інтенсивна емоція, яка має для особи 

певну значимість і стосується задоволення високих і нижчих потреб, 

визначається елементами волі, наполегливості і цілеспрямованості; 

афект – короткочасна, дуже виразна гранична емоція, що, здебільшого, 

виявляється у вигляді спалаху, розряду і має визначене спрямування (розпач, 

гнів, лють). Виокремлюють дві форми афекту – фізіологічний і патологічний. 

Патологічний афект відзначається затьмаренням свідомості, є за своєю 

сутністю психотичним станом. Такими станами є: 

- дисфорія – переважно похмурий, злобний, невдоволений настрій. Цей 

розлад почуття поєднується з подразливістю, сварливістю, агресивністю і 

може передувати епілептичному нападові чи бути його психічним 

еквівалентом; 

- меланхолія – тужливий, похмурий настрій, який супроводжується 

намаганнями усамітнитися; 

- апатія – збайдужіння до себе і всього оточуючого, повна відсутність 

емоційного реагування та зацікавленості; 

- гіпотимія (депресивний афект, депресія) – пригнічений, 

меланхолічний, тоскний настрій, глибока скорбота, туга, нудь з невиразним 

відчуттям нещастя, що насувається, і тяжкими фізичними відчуттями: 

стиснення в грудях, у ділянці серця, в усьому тілі (вітальна туга). Для хворих 

характерними є відчуття своєї власної нікчемності, втрата апетиту і відраза 

до їжі, зниження потягів, порушення сну, запори тощо;  

- ейфорія – підвищений, радісний настрій, пасивна веселість, 

безтурботність, блаженство; переважають пасивність та оптимізм. Критичне 

ставлення до себе і всього оточуючого, рівень тлумачень бувають різко 

зниженими. Нерідко значно розторможені нижчі потяги, що призводить до 

ненажерливості, пияцтва, сексуальних ексцесів; 

- Морія – веселе збудження і підвищений настрій поєднується з 

потягом до клоунади, пустощів дитячого типу, безглуздих жартів при 

наявності відчутної інтелектуальної слабкості; нерідко спостерігається в 

олігофренів. 

- Екстаз – почуття піднесення, захоплення, небувалого найвищого 

щастя; інколи супроводжується високими думками і промовами; 

4. Вольові розлади. Вольові (акти) – це дії, спрямовані на досягнення 

свідомо поставленої певної мети, реалізацію внутрішніх спонукань: 

- гіпобулія – зниження вольової активності; 

- гіпербулія – надмірне посилення вольової діяльності, загальної 

активності і спонукань; 

- абулія – повна відсутність вольової діяльності, бажань, збайдужіння; 

- парабулія – спотворена, перекручена вольова діяльність з розладами 

поведінки у формі негативізму, імпульсивності, стереотипності і 

неадекватності дій (кривляння, гримаси, незвичайні рухи); 

- ступор – заклякання, повне знерухомлення зі зміною м’язового 

тонусу (наприклад, при кататонічному ступорі); 

- Імпульсивні явища (стани) становлять імпульсивні дії та потяги. 



Імпульсивні дії відбуваються без контролю свідомості, виникають при 

глибоких порушеннях психічної діяльності. На відміну від обсесивних 

(нав’язливих) явищ, тут немає боротьби мотивів, дії майже автоматичні. 

Вони раптові, стрімкі, немотивовані і безглузді (патологічне захоплення 

азартним іграми, схильність до підпалів (піроманія), клептоманія, 

патологічна схильність до бродяжництва, фетишизм, ексгібіціонізм, 

вуайєризм, педофілія, садомазохізм тощо. 

5. Розлади пам’яті. Пам’ять – це здатність сприймати 

(запам’ятовувати), втримувати (фіксувати) і відтворювати враження, 

відомості, окремі чи сукупні факти з минулого досвіду. 

- Амнезія – відсутність пам’яті, частіше на якісь певні відрізки часу, 

безпам’ятство. 

- Ретроградна амнезія – відсутність у пам’яті спогадів про події, що 

передували розвитку порушень психічної діяльності чи початку психічного 

захворювання. 

- Антероградна амнезія – втрата спогадів про події, що безпосередньо 

відбувалися після закінчення безсвідомого стану, потьмарення свідомості чи 

інших психічних розладів. Охоплює проміжки часу від кількох хвилин до 

годин, днів, рідко – тижнів. 

- Антеро-ретроградна амнезія – поєднання обох попередніх типів 

амнезії: випадіння з пам’яті багатьох подій, які передували хворобливому 

стану, а також подій, що відбувалися після цього. 

- Фіксаційна амнезія – втрата здатності запам’ятовувати поточні події 

- Прогресуюча амнезія – втрата здатності запам’ятовувати, 

відтворювати події, починаючи з останнього часу до подій давнього 

минулого, в т. ч. юності, дитинства.  

- Ретардована (відставлена, запізніла) амнезія – забування подій, що 

були під час психічного розладу, в т. ч. причин цих подій.  

- Гіпомнезія – послаблення пам’яті. 

- Палімпсест (зіскоблення пам’яті) – неможливість повного 

відтворення в пам’яті і свідомості окремих деталей, епізодів або подробиць 

подій, які відбувалися під час алкогольного сп’яніння. Такий розлад 

відноситься до передвісників алкогольної амнезії, ознаки хронічного 

алкоголізму. 

- Парамнезії – обмани пам’яті; найважливішими з них є 

псевдоремінісценції та конфабуляції. 

- Псевдоремінісценції – це події, що в дійсності відбуваються, але 

перенесені в інший час. 

- Конфабуляції (хибні, неправдиві спогади) – повідомлення, ―спогади‖ 

про події, яких насправді не було. 

6. Розлади уваги. Увага – це здатність до зосередження та 

спрямування нашої свідомості, основних сфер вищої нервової діяльності на 

певні предмети і явища, а також процеси життєдіяльності людини, від чого, в 

кінцевому підсумку, залежить якість відображення навколишнього світу. 

Вона може бути пасивною та активною. 

- Апрозексія – повна відсутність уваги, її випадіння. 



- Загальмованість – в’ялість уваги, зниження її активності, коли, 

наприклад, при депресії хворий не може попри своє бажання слідкувати за 

зовнішніми подіями. 

- Астенічне зниження, виснажуваність – нестійка, із забрудненим 

зосередженням, нетривала увага. 

- Звуження – зменшення уваги за обсягом і розподіленість її між 

кількома об’єктами; увага хворого зосереджується та обмежується лише 

ситуативно значущими об’єктами (при органічних розладах). 

- Інертність (малорухомість), застрягання, “присипання” – 

патологічна фіксація, порушення переключення уваги (погляд в одну точку 

при шизофренічному ступорі). 

- Однобічне спрямування – спрямованість уваги на щось одне, 

наприклад, на своє здоров’я. 

- Підвищене відвертання – підвищене відволікання, неможливість 

зосередити довший час увагу на одному об’єкті чи темі. 

 

ОСНОВНІ СИНДРОМИ ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Синдроми є сукупністю пов’язаних між собою типових симптомів. 

Послідовна зміна синдромів обумовлює безпосередню клінічну картину 

хвороби та відображає патогенетичні закономірності її розвитку. Наведені 

нижче синдроми психічних захворювань розташовані у послідовності 

зростання їх важкості і генералізації. 

- Невротичні синдроми (астенічний, істеричний і настирливих 

(нав’язливих) станів). 

- Емоційні (афективні) синдроми. Основу їхню становлять розлади 

настрою (сукупність почуттів, що надають забарвлення усім 

переживанням людини на протязі значного проміжку часу). 

- Маніакальний синдром  

- Депресивні синдроми 

- Маячні синдроми (паранояльний синдром, галюцинаторно-

параноїдний синдром) 

- Синдроми рухових порушень (кататонічний синдром, психогенний 

ступор, галюцинаторний ступор) 

- Синдроми порушення свідомості (виключення, викривлення, 

змінення, потьмарення)  

- Синдром слабоумства є патологією інтелекту. Виокремлюють 

слабоумство вроджене (олігофренію) і набуте в результаті перенесених 

захворювань (деменція). Залежно від нозологічної природи захворювання 

вирізняють сенільне, паралітичне, травматичне, епілептичне й інші форми 

слабоумства (деменції). 

За ступенем виразності визначають слабоумство тотальне (глобальне), 

повне і часткове (лакунарне, вогнищеве). 

- Психоорганічний (ецефалопатичний) синдром – це 

симптомокомплекс порушень пам’яті, інтелекту й афективності. Для 

більшості хворих із психоорганічним синдромом характерна астенія. 

Залежно від нозологічної природи захворювання поєднання основних 



симптомів буває різним. Так, при амнестичному Корсаківському психозі, 

старечому слабоумстві тощо. домінують розлади пам’яті, при прогресивному 

паралічі чи хворобі Піка страждає інтелект, при пухлинах мозку домінують 

афективні розлади і т. д.  

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

З виявлення симптомів і синдромів починається обстеження хворих із 

психічними розладами. Синдроми є сукупністю пов’язаних між собою 

типових симптомів. Послідовна зміна синдромів обумовлює безпосередню 

клінічну картину хвороби та відображає патогенетичні закономірності її 

розвитку. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Психічна діяльність людини полягає у відображенні і описі подій, що 

відбуваються в навколишнім середовищі і його внутрішньому світові.  

Мислення є вищою функцією пізнання та складається з ряду 

послідовних операцій: аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, 

узагальнення, класифікації і д. При психічних захворюваннях мислення 

порушується: а) по темпі, б) за структурою, в) у вигляді появи патологічної 

продукції. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, 

що необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при 

вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

навчально-методичного кабінету криміналістики. 

Готуючись до семінарського заняття, насамперед курсанти зобов’язані 

вивчити літературні джерела з цієї теми, в яких наголошується про поняття, 

структуру та функції центральної нервової системи, вищої нервової 

діяльність і її розлади при психічних захворюваннях.   

Необхідно дослідити симптоми та синдроми психічних захворювань. 

Зокрема приділити увагу таким розладам мислення як амнестичному 

Корсаковському синдрому, невротичним синдромам (наприклад, 

істеричному припадку), епілептичним розладам, симптомам виключення 

свідомості, симптомам потьмарення свідомості, синдрому слабоумства тощо. 
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епілепсії та маніакально-депресивному психозі на вчинення нею суспільно 

небезпечних діянь. 

б) загальноосвітня: навчити мислити логічно, застосовуючи для 

розв’язання поточних завдань формально-логічні методи: індукції, дедукції 

та ін.; 
в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної 

та правової культури, відданості ідеям істини, добра, справедливості і 

законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою та 

людиною майбутнього поліцейського. 

ВСТУП 

Шизофренія — найпоширеніше психічне захворювання. За даними 

статистики, у світі хворіє на шизофренію до 2% загальної кількості 

населення, причому майже втричі частіше вона буває у чоловіків. У судово-

психіатричній практиці приблизно біля половини досліджуваних 

підекспертних, що визнаються неосудними, становлять хворі на шизофренію. 

Епілепсія (від грец. — бути схопленим) — це психічне захворювання, 

для якого характерні судорожні напади з утратою свідомості, періодичні гострі 

психічні розлади і поступово наростаюча деградація особи. 

Етіологія епілепсії невідома, однак вчені-медики вважають, що тут 

вирішальну роль відіграють два чинники: зміни в обміні речовин, що 

викликають явища аутоінтоксикації (самоотруєння організму), і зміни в 

діяльності центральної нервової системи. 

 

1. ШИЗОФРЕНІЧНІ РОЗЛАДИ ТА ЇХ CУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА 

ОЦІНКА 

Шизофренія відноситься до групи т. зв. ендогенних психічних 

захворювань разом із маніакально-депресивним психозом та епілепсією. 

Причини ураження центральної нервової системи при них залишаються 

донині нез’ясованими остаточно. Шизофренія (з грецької мови 

перекладається як ―розщеплення‖ психічної діяльності, душі) – раннє 

слабоумство або хвороба Блейлера, швейцарського психіатра, котрий у 1911 

р. вперше описав її як самостійне захворювання і дав таку назву, що 

призводить до дезінтеграції, втрати єдності в пізнавальній діяльності і сфері 

мислення людини, а також в її основних емоційно-вольових проявах.  

Це психічне захворювання має прогресуючий характер, що 

проявляється в найрізноманітніших психопатологічних симптомах – від 

легких і перехідних до тяжких і стійких. Вони супроводжуються змінами 

особистості у вигляді зниження психічної активності, аутизму, втрати єдності 

психічних процесів, їх дезінтеграції, порушення мислення, що разом 

становить т. зв. шизофренічний дефект. Пам’ять, інтелект, надбані до 

хвороби знання залишаються без особливих змін. Не дивлячись на це, при 

шизофренії дуже характерними є зниження і повна втрата працездатності. 

3лоякісна шизофренія розпочинається в дитячому, юнацькому віці. 

Серед осіб чоловічої статі вона трапляється втричі частіше. Перші ознаки 



хвороби виявляються у вигляді поступово зростаючих особистісних змін: 

стосовно родини у хворих з’являються несприйняття, брутальність, 

ненависть, злоба; втрачаються друзі, знайомі, катастрофічно падає 

успішність у школі. Знижується психічна продуктивність, що інколи 

компенсується незвичайними інтересами – т. зв. ―філософічною 

інтоксикацією‖, тобто виснажливими, але врешті-решт безплідними 

заняттями в різних галузях наукового, духовного та фізичного пізнання. 

Непродуктивність і зупинка в розвитку особистості часто супроводжуються 

такими важливими в судово-психіатричному сенсі змінами, як: 

психопатободібні симптоми; розлади потягів; вживання алкоголю, різних 

наркотичних засобів; крадіжки; сексуальні ексцеси; бродяжництво. У тих 

випадках, коли переважають негативні розлади, зміни особистості, а 

продуктивна симптоматика (маячні розлади, галюцинації тощо) відсутня чи 

епізодична, говорять про т. зв. просту форму шизофренії. 

Протиправні суспільно небезпечні дії вчиняються хворими, котрі 

мають злоякісну шизофренію, переважно на початковому етапі хвороби і 

значно рідше у той період, коли з’являються власне психотичні продуктивні 

зміни (маячення,  галюцинації і т. д.). Особливості початкового етапу багато 

в чому визначають і характер протиправних дій: як правило – це хуліганські 

вчинки, пов’язані з розладами потягів. Факт скоєння делікту нерідко вперше 

приводить хворих до лікаря. Іноді хворі вчиняють і тяжкі суспільно 

небезпечні дії, наприклад, вбивства. В багатьох випадках в їх основі лежать 

виразні зміни особистості й імпульсивні дії. 

У практиці зустрічаються випадки симуляції та дисимуляції психічних 

симптомів хворими на шизофренію. Це частіше буває у хворих з маячними та 

депресивними станами. Такі хворі намагаються довести своє психічне 

здоров’я, обираючи кримінальну відповідальність за ―краще‖ для себе, ніж 

бути визнаними неосудними через своє психічне захворювання. Зрідка й 

психічно здорові намагаються симулювати шизофренію. 

Свідчення хворих на шизофренію не можуть вважатися джерелом 

доказів, а тому такі особи, як правило, не повинні викликатися для їх 

отримання. При судово-психіатричній експертизі свідків і потерпілих, що 

страждають на шизофренію, їх здатність брати участь у попередньому 

слідстві та при розгляді справи в суді, правильно сприймати відповідні 

обставини і давати про них свідчення повинна оцінюватися з урахуванням 

збережених можливостей їх психічної діяльності, а також залежно від 

кримінальної ситуації, що була за їх участю. 

У цивільному процесі хворим на шизофренію проводиться судово-

психіатричне експертне обмеження при вирішенні питань про їх дієздатність 

і встановлення над ними опіки. Хворі на гостру форму шизофренії, а також 

особи, які виявляють глибокий дефект, виразні особистісні зміни після 

перенесеного нападу хвороби, визнаються недієздатними. У випадках 

збереження критики, логічної та розумної поведінки, відсутності змін 

особистості, достатньої соціальної адаптованості стосовно особи  може 

виноситися рішення про її дієздатність. У цивільних справах судово-



психіатричну експертизу, як правило проходять хворі на шизофренію з 

млявим перебігом або ті, котрі перебувають у стані ремісії. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Отже, особливості клініки шизофренії, можливість задовольнити свої 

основні потреби і задовільна соціальна адаптація хворих, а також особливі 

вимоги, які ставляться до суб’єкта різними видами правових стосунків 

(подружні стосунки, виховання дітей, укладання угод і тощо), обумовлюють 

необхідність диференційної оцінки хворих стосовно різних правових актів. 

Тут необхідна максимальна обережність, тому що позбавлення юридичних 

прав може різко порушити професійну та соціальну адаптацію хворого і, як 

результат, зруйнувати всі лікувально-адаптаційні досягнення. Найбільш 

надійні та ґрунтовні висновків з цього приводу судово-психіатрична 

експертиза може зробити на основі ретельного обстеження та спостереження 

хворого в умовах стаціонару. 

 

ДЕПРЕСИВНОМУ ПСИХОЗІ ТА ЙОГО СУДОВО-

ПСИХІАТРИЧНА ОЦІНКА. 

Маніакально-депресивний психоз (МДП), або (біполярний афективний 

розлад, циркулярний психоз, циклофренія) – захворювання, що має перебіг у 

формі маніакальних і депресивних фаз, розділених між собою найчастіше 

інтермісіями, тобто повною відсутністю психічних розладів під час цих 

світлих проміжків і збереженням властивих хворому до початку 

захворювання особистісних характеристик, навіть після багатьох років 

захворювання. Частіше хворіють жінки віком 35–55 років (70% захворювань 

на МДП). Значну роль у генезі цього захворювання відіграє обтяжена 

спадковість (80% випадків) та інші захворювання. 

Маніакальна фаза МПД визначається клінічною картиною ведучого в 

цій фазі маніакального синдрому. Характеризується підвищеним радісним 

настроєм, прискоренням темпу мислення, мовним і руховим 

(психомоторним) збудженням – т. зв. маніакальною тріадою основних 

симптомів. 

Для хворих характерна переоцінка своїх можливостей, здібностей і т. д. 

Це, здебільшого, стосується фізичних можливостей хворих, професійної 

діяльності, творчості. Через надто бурхливу діяльність, загальне 

пожвавлення, відчуття припливу сил у всіх цих сферах довкола хворого – на 

роботі, вдома, в лікарні відбувається справжня дезорганізація, реальний 

безлад. 

Свідомість та орієнтація хворих в оточуючому середовищі у 

маніакальному стані переважно зберігаються. Вони стають надокучливими, в 

усе втручаються, не фіксують уваги на неприємностях, багатомовні, 

жартівливі та гомінкі в поведінці. Пониження критики супроводжується 

переоцінкою власних можливостей; можуть виникати ідеї величності, через 

наявність яких хворі стверджують про свої надзвичайні можливості, 

привабливість і фізичну силу. Підвищуються потяги, що проявляються у 

марнотратстві, сексуальних та алкогольних ексцесах, характерних 



висловлюваннях еротичного змісту. В цей період хворі можуть допускати 

невиправдані фінансові витрати, вчиняти крадіжки, брати хабарі, укладати 

невигідні угоди і давати обіцянки, які неможливо виконати. Всі ці явища 

можуть підсилюватися дією алкоголізації. Коли збудження досягає своїх 

крайніх меж, хворі можуть ставати брутальними й агресивними. 

Для депресивної фази характерні ідеї самозвинувачення, 

самоприниження, гріховності; такі хворі вважають себе винними перед 

сім’єю, друзями, суспільством. Характерним є скорботний вираз обличчя, 

скутість рухів, зігнута, схилена постава. Іноді спостерігається повна 

нерухомість в ембріональній позі (меланхолічний ступор). 

Найбільш пом’якшеною формою МДП є циклотимія, при якій 

симптоми маніакальної та депресивної фаз невиразні. Так, не спостерігається 

зайвої пожвавленості чи виразної рухової загальмованості, скутості. Хворі 

найчастіше продовжують працювати і жити як звичайно. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Отже, особи, які вчинили злочин в одній із фаз циклотимії чи під час 

ремісії МДП, визнаються осудними. Однак, за наявності коротких світлих 

проміжків із тривалими хворобливими фазами МДП, перехідними станами 

цих осіб необхідно розглядати як хворих на тяжку хронічну душевну хворобу 

з частими загостреннями, а, отже, визнавати неосудними. 
 

3. ЕПІЛЕПСІЯ ТА ЇЇ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ОЦІНКА 
 

Епілепсія (падуча хвороба, священна хвороба, хвороба римських 

легіонерів та ін.) – ендогенне психічне захворювання, що проявляється 

різними судомними припадками або безсудомними нападами 

(пароксизмами), гострими чи затяжними психозами, а також специфічними 

змінами особистості, що в тяжких випадках призводять до слабоумства. 

Найбільш розповсюджена вроджена або генуїнна форма епілепсії 

включає в себе всі вище означені варіанти клінічних проявів і виникає в 

дитячому та юнацькому віці. Її перші описання відомі ще з давніх часів. 

Відомо, що на епілепсію страждали видатні особи: Магомет, Юлій Цезар, 

Іван Грозний, Петро І, Наполеон Бонапарт, Анатоль Франс, Федір 

Достоєвський та ін. Усім їм були властиві такі риси, як високий рівень 

інтелекту, працездатності і творчих здібностей. Однак, у своїй переважній 

більшості, виникаюча в ранньому дитячому віці епілепсія веде до затримки 

розумового розвитку, що за своєю клінічною структурою наближається до 

олігофренії. Пізніший початок хвороби теж завжди дає хронічний перебіг 

клінічних проявів з тимчасовими покращеннями стану під дією лікування (за 

рахунок зупинення чи зменшення пароксизмальних явищ та їх еквівалентів) і 

веде до змін особистості по т. зв. епітипом – з подальшою деградацією особи 

і часто слабоумством. 

За даними статистичних досліджень, розповсюдженість епілепсії серед 

населення становить 0,3–0,6%. Великого значення останнім часом у 

виникненні цього захворювання надається пологовим травмам, аномаліям 



розвитку плоду, впливу інфекцій та інтоксикацій, порівняно меншим 

визнається вплив спадковий факторів. 

Поряд із генуїнною формою епілепсії вирізняють ще симптоматичну 

епілепсію, при якій пароксизмальні розлади є лише одним з симптомів 

хвороби внаслідок травм головного мозку, судинних захворювань, 

менінгоенцефалітів тощо. Є ще скронева епілепсія з відповідними цій зоні 

руховими пароксизмами й особливостями змін особистості, а також 

безсудомна. 

При всій різноманітності клінічних проявів епілепсії практично 

доцільно поділяти їх на 3 групи: 

– короткочасні судомні або безсудомні (пароксизмальні) стани; 

– гострі, затяжні та хронічні епілептичні психози; 

– зміни особистості (характерологічні, інтелектуально-мнестичні) за 

епітипом, епілептичне слабоумство. 

Серед гострих, затяжних і хронічних епілептичних психозів, що 

протікають без потьмарення свідомості, найбільше значення для судової 

психіатрії становлять маячні форми, передовсім із маяченнями 

переслідування, отруєння чи іпохондричного змісту. Еквіваленти та 

епілептичні психози частіше виявляються на окремих етапах захворювання, 

на тлі порідшання або навіть повного зникнення пароксизмально-судомних 

розладів. У тих випадках, коли прояви епілепсії вичерпуються лише 

еквівалентами чи психозами, говорять про скритну, масковану або психічну, 

безсудомну епілепсію. 

 

Кримінальні дії, вчинені у затьмарених станах свідомості, 

характеризуються певними особливостями (відповідним почерком): 

раптовістю, безмотивністю, відсутністю умислу – спеціального наміру, 

неприйняттям заходів перестороги, відсутністю намагань приховати наслідки 

та сліди вчиненого діяння. Діагностичними в цьому плані є ознаки 

незрозумілої та надзвичайної жорстокості нанесення жертві численних 

тяжких ушкоджень нерідко з наступним спотворенням і розчленуванням 

трупа. Подібний характер злочину, зрозуміло, зумовлює припущення про 

наявність присмеркового (сутінкового) потьмареного стану. 

Додаткові дані про виникнення припадку в період, близький до 

правопорушення, наступні різка зміна психічного стану – ―дивний вигляд‖ 

(розсіяний погляд, загальмованість рухів або немотивоване збудження) та 

сон (часто просто на місці злочину, іноді поряд із жертвою), наявність 

подібних станів у минулому роблять діагноз присмеркового стану достатньо 

переконливим. 

Вчинення суспільно небезпечних дій можливе, хоч і рідше, в станах 

інших короткочасних епілептичних розладів. Це стосується малих 

епілептичних припадків, амбулаторних автоматизмів і т. д. На практиці з 

такими явищами переважно зустрічаються у справах, пов’язаних із 

випадками аварій на транспорті (наїздів, порушень правил дорожнього руху), 

підпалів, актів ексгібіціонізму (оголення статевих органів у присутності осіб 

протилежної статі) тощо. Такі особи теж визнаються неосудними. 



У випадках, коли правопорушення вчиняється в міжприпадковому 

періоді, рішення залежить від ступеня зміненості психіки. За наявності 

виразної деградації особи (слабоумства) хворі визнаються неосудними. 

Деградація особистості і глибина інтелектуальних порушень можуть 

маскуватися під час збільшення припадків, видаватися глибшими. Хворих, 

що не мають виразних змін психіки, при неглибоких змінах особистості 

стосовно правопорушень, вчинених ними в той час, коли не було 

епілептичних пароксизмів, визнають осудними, їм призначають лікувальні 

заходи на загальних підставах. 

Прогресуючий перебіг хвороби, резистентність до терапії слугують 

додатковим критерієм для екскульпації хворого чи застосування статей 19, 20 

ККУ щодо обвинуваченого та ст. 84 ККУ, ст. 408 КПКУ щодо засудженого. 
 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 
 

Судово-психіатрична оцінка епілепсії складна, вимагає серйозного 

вивчення кожного конкретного випадку. Наявність епілепсії не позбавляє 

хворого осудності. Тільки за наявності психічної деградації особи, 

епілептичного слабоумства, при психічних еквівалентах, коли хворий не 

здатний усвідомлю-мати свої дії і керувати своїми вчинками може йти мова 

про неосудність. Поширеність епілепсії серед населення становить 0,3-0,5%. 

Вона являє собою захворювання з неясною причиною, велике значення в її 

походженні мають спадкоємних факторів і поразки скроневих областей мозку 

(скронева епілепсія). 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Таким чином, шизофренія — найпоширеніше психічне захворювання. 

Сама назва характеризує його основний синдром — розщеплення психіки 

(слово «шизофренія» походить від двох грецьких слів: «схизо» — розсікаю, 

розділяю; «френум» — серце, душа, розум). 

Симптоматика цього захворювання надзвичайно різноманітна. У 

хворих порушується цілісність, координація вищої нервової діяльності, що 

дезорганізується. У ряді випадків вони розуміють, що відбувається з ними, 

але вважають, що на них впливає сила ззовні. Порушень пам'яті у хворих на 

шизофренію не спостерігається. Вони занурені в себе і у світ своїх 

переживань, не цікавляться навколишнім. Вони замкнуті, відсторонені від 

реальності, часто не відповідають на запитання (мутизм). 

У хворих на шизофренію спостерігаються галюцинації та 

псевдогалюцинації імперативного характеру, марення, переслідування, 

впливу, ставлення. Щодо мислення відбуваються такі зміни: розщеплення 

мислення, при якому страждає логіка, хоча граматичні фрази можуть бути 

побудовані правильно; паралогічне мислення — коли висновки не 

відповідають судженню; резонерство — пусті мудрування. Частим видом 

порушень є своєрідне порушення мислення, наприклад, виникає зупинка 

думок. 



Пароксизмальні стани при епілепсії проявляються у вигляді припадків: 

а) більших, б) малих і в) психомоторних. При судово-психіатричній 

експертизі свідків і потерпілих для визначення можливості правильно 

сприймати обставини справи і надавати про них вірні свідчення, остаточне 

рішення залежить від перебігу хвороби та виразності і глибини психічних 

порушень. Особи з явно вираженим слабоумством свідками бути не можуть. 

У цивільному процесі при вирішенні питання дієздатності хворих на 

епілепсію судово-психіатрична оцінка дається з урахуванням ступеня і 

виразності слабоумства. Цивільно-правові акти не укладаються і не 

визнаються дійсними під час пароксизмальних станів та еквівалентів. 
 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, 

що необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при 

вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

навчально-методичного кабінету криміналістики. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: сформувати у курсантів знання про особливості 

психіатричної оцінки психічних розладів внаслідок алкоголізму, наркоманій і 

токсикоманій, розвивати компетентність майбутніх поліцейських, а саме: 

а) науково-юридична: сформувати у курсантів знання, необхідні для 

розуміння поняття та стадій алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, а також 

зв’язку та впливу відповідних психічних розладів людини на вчинення нею 

суспільно небезпечних діянь. 

б) загальноосвітня: навчити мислити логічно, застосовуючи для 

розв’язання поточних завдань формально-логічні методи: індукції, дедукції 

та ін.; 
в) виховна: сприяти формуванню патріотизму та правової культури 

майбутнього працівника поліції, а також здійснення своєчасної профілактики 

та попередження зловживання ними алкоголем, вживання наркотичних, 

токсичних речовин чи  психотропних  препаратів,  у тому  числі  й  медичних 

без припису лікарів. 

ВСТУП 

Судова психіатрія вивчає алкоголізм, наркоманію, токсикоманію як 

явища, які впливають на динаміку вчинення правопорушень. Взаємозв'язок 

наркоманії та злочинності проявляється також у вчиненні протиправних дій, 

пов'язаних з незаконними операціями з наркотиками (виготовлення, 

зберігання, збут, придбання). 
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1. ПОНЯТТЯ ПРО АЛКОГОЛІЗМ, НАРКОМАНІЮ, 

ТОКСИКОМАНІЮ 

Алкоголізм — хворобливий потяг до алкогольних напоїв, в основі 

якого лежить фізіологічна залежність, що супроводжується соматичними, 

нервовими і психічними порушеннями в організмі. 

Вже на перших стадіях розвитку алкоголізму помітні значні зміни 

особистості. Нерідко в алкоголіків виникають провали пам'яті, алкогольні 

психози, порушується сон, часто сняться жахи. Спостерігаються напади так 

званої білої гарячки (алкогольного делірію), під час яких хворий бачить 

велику кількість різних дрібних тварин (пацюків, змій, павуків, комах), 

інколи мерців, чортів тощо. Наявність таких галюцинацій свідчить про тяжке 

ураження центральної нервової системи, що потребує складного 

медикаментозного лікування. 

Не менш тяжкою соціальною хворобою є наркоманія, що виражається 

фізичною і психічною залежністю від препаратів, які мають наркотичний 

ефект.  

Токсикома нія — хвороба, яка характеризується психічною, а іноді й 

фізичною залежністю від психоактивної токсичної речовини не віднесеної до 

списку наркотиків. 

Токсикоманія як патологічний потяг змінює психічний стан залежної 

людини, викликається снодійними засобами (барбітурати), транквілізаторами 

(діазепам — седуксен тощо), психостимуляторами (циклодол тощо). 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Правопорушення тісно пов'язані з такими антисоціальними явищами, 

як алкоголізм, наркоманія і токсикоманія. Поширення останніх у суспільстві 

майже автоматично призводить до суттєвого зростання кількості 

правопорушень. Зв'язок між цими явищами і вчиненням правопорушень, 

очевидний – значна кількість протиправних дій скоюється в стані 

алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння. Наркоманія не в 

меншій, а скоріше навпаки, ступеня ніж пияцтво супроводжує злочинності, 

тому що, з метою заволодіння наркотиками або засобами для їх придбання 

наркомани скоюють тяжкі та особливо тяжкі корисливі та корисливо-

насильницькі злочини.  

 

2. СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ОЦІНКА ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ 

ВНАСЛІДОК АЛКОГОЛІЗМУ, НАРКОМАНІЇ ТА ТОКСИКОМАНІЇ 

АБО ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ І РОЗЛАДІВ ПОВЕДІНКИ, 

ОБУМОВЛЕНИХ ВЖИВАННЯМ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН  

Однією з найбільш частих і складних судово-психіатричних експертиз 

є експертизи осіб, що скоїли правопорушення в результаті зловживання 

алкоголем, наркотичними засобами та речовинами, які можуть спричиняти 

токсикоманії. Так, наприклад, практично важливо знати: в стані звичайного 

алкогольного сп'яніння чи патологічного сп'яніння було скоєно 

правопорушення, бо, зрештою, це питання осудності чи неосудності 

відповідно. 



Просте алкогольне сп'яніння (гостра інтоксикація — F-10). Цим 

поняттям користуються переважно судові психіатри для відокремлення 

звичайного сп'яніння від інших тимчасових розладів психічної діяльності, 

котра виникають на фоні дії алкоголю. 

З досліджень фізіологічної дії алкоголю на центральну нервову 

систему відомо, що він пригнічує її спричиняє розлади основних нервових 

процесів умовнорефлекторної діяльності людини – збудження та 

гальмування. 

Динаміка і ступінь сп'яніння залежать від кількості вжитого алкоголю, 

загального стану організму та функціональних особливостей вищих структур 

головного мозку. Клінічні прояви ступенів сп'яніння певною мірою 

корелюють із вмістом алкоголю в крові. При легкому ступені цей вміст 

становить до 0,5-1,5, при середній - 1,5-2,5, при тяжкій - до 6 проміле. 

Труднощі в оцінці психічного стану сп'янілого в момент скоєння 

злочину нерідко пов'язані з варіабельністю проявів звичайного алкогольного 

сп'яніння. Стрижневим моментом у відокремленні його від патологічного є 

встановлення характеру і ступеню порушення свідомості у сп'янілого під час 

скоєння правопорушення.  

Наслідком наркотизуючої дії алкоголю при звичайному сп'янінні є 

оглушеність свідомості, характерна звуженість уваги, недостатність 

усвідомлення та орієнтування в оточуючому, сповільненість та утруднення 

сприйняття, запам'ятовування та репродукції, мала продуктивність мислення 

і поверхневі асоціації. Оглушений стан свідомості не має чіткої визначеності 

обмежень, він наростає поступово і також поступово закінчується або 

переходить у сон. Деяка недостатність осмислення, сприйняття і 

запам'ятовування подій у жодному разі не свідчить про потьмарення 

свідомості; все це не позбавляє сп'янілого здатності усвідомлювати 

навколишнє й оцінювати свою поведінкy та вчинки загалом. Навіть у тяжких, 

виражених ступенях алкогольного сп'яніння в особи зберігається певний 

контакт із оточуючим середовищем, здійснюється контроль над своєю 

поведінкою. 

Перелічені психічні порушення, зумовлені вживанням алкоголю, 

можуть відображуватися на вчинках сп'янілих під час скоєння ними 

правопорушень. Насамперед психічні порушення відображаються в 

психічній неврівноваженості, емоційній нестійкості, подразливості, 

швидкому переключень уявлень у рухові акти, спробах передчасної 

реалізації виниклих намірів і загальному психомоторному збудженні. Однак 

ці психічні розлади не можна розглядати ізольовано, загалом поза зв'язком з 

особою. Алкогольне сп'яніння виявляє схильності особи, приховані наміри, 

знижує можливості до спротиву здійсненню злочину. В свідомості хворого 

можуть легко з'являтися неочікувані, дивні думки, що негайно реалізуються в 

дії.  

В практиці експертизи спостерігаються стани звичайного алкогольного 

сп'яніння з істеричними явищами (фантазуванням, вигадками, 

самозвинуваченнями та ін.), елементами перебільшення, бешкетування, 

розпусності тощо. Відношення оточуючих завжди відбивається на поведінці і 



характері дій сп'янілих. Так, вони, наштовхуючись на активну протидію з 

боку оточуючих, часто докорінно змінюють свою поведінку, намагаються 

виправдовуватись, уникнути відповідальності. 

 

Таким чином, психічні зміни, що виникають в результаті дії алкоголю, 

відбиваються на вчинках сп'янілих і формуванні в них задуму, характеру 

виконання злочину. Разом з тим у стані звичайного алкогольного сп'яніння 

немає тієї сукупності ознак, які властиві присмерковому (сутінковому) 

розладу свідомості. Це свідчить, що психічні розлади при звичайному 

сп'янінні не можуть бути ототожнені з психотичними розладами. В деяких 

випадках при скоєнні злочину в стані звичайного сп'яніння здатність особи 

розуміти свої дії і керувати ними лише послаблюється. Все це виключає 

звичайне алкогольне сп'яніння в законодавстві з тих психотичних розладів, 

які обумовлюють неосудність. У кримінальне законодавство введено норму 

про те, що Особа, яка вчинила злочин у стані сп'яніння внаслідок вживання 

алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, підлягає 

кримінальній відповідальності. (ст. 21 ККУ). Більше того, при призначенні 

покарання суд може визнати вчинення злочину особою, що перебуває у стані 

алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або 

інших одурманюючих засобів обставинами, які обтяжують покарання (п. 13 

ч.1 ст. 67 ККУ). 

Патологічне сп'яніння (F-10.07). Роботами С. С. Корсакова, В. П. 

Сербського та інших відомих вчених, а також сучасними дослідженнями 

звичайному алкогольному сп'янінню було протиставлене за своєю клінічною 

сутністю сп'яніння патологічне, яке віднесене до гострих психотичних 

розладів із короткочасним перебігом. Патологічне сп'яніння прийнято 

розглядати тепер як присмеркове (сутінкове) потьмарення свідомості, що 

триває від кількох хвилин до кількох годин. Воно виникає на тлі алкогольної 

інтоксикації, якісно не має нічого спільного з клінічними проявами 

звичайного алкогольного сп'яніння. 

Лікарям-психіатрам, судово-психіатричним експертам клінічну 

картину патологічного сп'яніння доводиться відновлювати ретроспективно, 

на основі показань свідків, які містяться в матеріалах карних справ. Свідки, 

звичайно, показують, що сп'янілі раптом стали тривожними, розгубленими, 

відстороненими від реального світу, рухи їх були нечіткими, швидкими, 

висловлювання їх набули погрозливого характеру. Хворобливі переживання, 

котрі раптово виникли, виявляються в секундних репліках, своєрідній 

напруженій манері себе тримати, нерідко в самих скоєних діях, що мають 

захисний характер. 

Для діагностики патологічного сп'яніння більш цінним є не 

встановлення факту забування подій, а з'ясування, що збереглося в пам'яті 

суб'єкта, які хворобливі переживання він пам'ятає. Суттєве значення для 

діагностики патологічного сп'яніння має характер поведінки суб'єкта після 

скоєння правопорушення. Так, наприклад, особи, котра перебувають у 

звичайному алкогольному сп'янінні, при затриманні спричиняють спротив, 

нерідко вступають у конфлікт з працівниками міліції, дебоширять, 



обурюються тощо. Такого ніколи не трапляється з суб'єктами, які перенесли 

патологічне сп'яніння. Вони, навпаки, при затриманні виявляють неадекватно 

байдужість до того, що сталося, спостерігається невідповідна до обставин 

заспокоєність; в інших відбувається намагання пригадати щось, вони 

напружено, перелякано озираються навколо себе, здригаються при зверненні 

до них. Завжди спостерігається загальна фізична слабкість, різка 

стомлюваність. 

Судово-психіатричною практикою виправдане клінічне розслідування 

двох різновидів патологічного сп'яніння: параноїдної (галюцинаторно-

параноїдної) та епілептоїдної форм. 

Для параноїдної (галюцинаторно-параноїдної) форми патологічного 

алкогольного сп'яніння характерною є картина за типами присмеркового 

розладу свідомості, що виявляється в раптовому, без передвісників 

виникненні маячних переживань, втраті контакту з реальною дійсністю, 

психомоторному збудженні, афектах страху, гніву, безглуздих, стереотипних 

та імпульсних рухових розрядах. Галюцинаторно-маячні переживання, котрі 

виникають, як правило, мають для суб'єкта загрозливий, небезпечний для 

життя характер. Агресивні дії відрізняються великою руйнівною силою, 

раптовістю, жорстокістю. 

Патологічне сп'яніння епілептоїдної форми клінічно зводиться до 

присмеркового (сутінкового) потьмарення свідомості. Воно проявляється у 

раптовому виникненні явищ різкого рухового збудження, порушення і 

орієнтування та контакту з реальною дійсністю, появі підозрілості, 

озлоблення настороженості, афектів страху, гніву. Рухове збудження в таких 

випадках проявляється в надто інтенсивних, бездумних, хаотичних 

агресивних розрядах, які скоюються з неймовірною жорстокістю, злобністю, 

нерідко досягають характеру автоматизмів і стереотипних дій. 

При епілептоїдній формі патологічного сп'яніння рухове збудження, 

агресивні дії обумовлені афектами страху, гніву. Вони відірвані від 

реальності, інтенсивність їх проявів не залежить від яких-небудь моментів 

існуючої обстановки. Особи, котрі перебувають у присмерковому стані 

свідомості, не тікають, а зі злобністю і люттю накидаються на уявних 

"ворогів". При скоєнні агресивних дій, як правило, відсутнє мовна продукція, 

нерідко відзначається незрозуміле бурмотіння, іноді крик. Рухове збудження, 

агресивні дії при цій формі патологічного сп'яніння найчастіше закінчуються 

переходом у стан фізичної розслабленості, малорухомості з подальшим сном 

і повною амнезією всього скоєного. 

Оскільки той чи інший експертний висновок про психічний стан 

досліджуваних у момент скоєння правопорушення будується 

ретроспективно, на аналізі матеріалів карних справ, то тут важливу роль 

відіграють повнота і якість показань свідків і всіх інших матеріалів справ. 

Вміло зібрані слідчим дані про психічний стан досліджуваного в момент 

правопорушення дають можливість експертам клінічно вірно оцінити цей 

стан і зробити відповідний висновок. Неякісні і неповні показання свідків 

утруднюють діагностику, створюють невпевненість в експертів, затягують у 

багатьох випадках проведення експертизи. Тільки повно зібраний судово-



слідчими органами та добре підготовлений для судово-психіатричної 

експертизи матеріал забезпечує правильність діагнозу й експертних 

висновків. 

До осіб, які скоїли правопорушення в стані короткочасного розладу 

психічної діяльності і визнані неосудними, необхідно застосовувати заходи 

медичного характеру тільки тоді, коли для цього є відповідні показання 

(наприклад, якщо в особи відзначається тимчасове загострення властивих їй 

нейропсихічних аномалій тощо). В деяких випадках такі особи можуть бути 

направлені до районного психіатра за місцем проживання для динамічного 

спостереження. При виявленні в осіб, котрі перенесли патологічне сп'яніння, 

того чи іншого короткочасного розладу психічної діяльності, органічних змін 

центральної нервової системи, хронічного алкоголізму доцільним є 

проведення спеціального лікування в умовах психіатричної лікарні. 

Хронічний алкоголізм (синдром залежності F-1х.2 - F-1х.30 та інші). 

Скоєння злочинів хворими на хронічний алкоголізм найчастіше пояснюється 

підвищеною підозрілістю, активізацією інстинктивних механізмів, нерідко 

появою швидкоплинних обманів сприйняття. 

Судово-психіатрична оцінка хронічного алкоголізму. Не дивлячись на 

певні психічні зміни особистості, раніше їй властиві, що впливають на 

формування у страждаючих на хронічний алкоголізм умислу та характеру 

скоєння злочину, вони навіть у тяжкій стадії хвороби не позбавляються 

можливості розуміти свої дії і керувати ними. Виключенням можуть бути 

лише дуже рідкісні випадки, в яких xpoнічний алкоголізм внаслідок 

поєднання з виниклими атеросклеротичними і віковими змінами набуває 

характеру виразного алкогольного слабоумства. 

Алкогольний делірій (F-1x.4). Найбільш розповсюджений алкогольний 

психоз може виникати як у чоловіків, так і в жінок унаслідок 

метаалкогольної інтоксикації організму і більше відомий під назвою "біла 

гарячка". 

Початок делірію гострий, характеризується порушенням орієнтування 

в місці і часі, множинними, різноманітними, переважно зоровими 

галюцинаціями, ілюзіями, метушливим збудженням, афектами страху. При 

зорових і тактильних галюцинаціях хворі струшують з себе, як вони 

вважають, малих звірів, комах. Під впливом виразних погрозливих 

галюцинацій такі особи тікають, ховаються, скоюють агресивні дії. 

Типові деліріозні стани настільки виразні, що переживаються хворими 

як повна реальність. Хворі становлять значну небезпеку для самих себе та 

оточуючих. Осіб, котрі скоїли небезпечні дії в стані делірію і визнані 

неосудними, з метою запобігання повторення психотичних станів потрібно 

направляти на примусове лікування в психіатричні лікарні. 

У практиці делірій нерідко виникає невдовзі після затримання особи. В 

таких випадках для експертів особливо важливим є встановлення часу 

початку делірію щодо періоду скоєного правопорушення. При проведенні 

експертизи осіб, які в минулому перенесли алкогольні психози, але 

притягуються до кримінальної відповідальності за не пов'язане з ними 

правопорушення, потрібно враховувати їх можливу тенденцію до 



навмисного, свідомого відтворення хворобливої симптоматики, що була в 

минулому, і віднесення її до часу скоєння злочину з метою уникнути 

відповідальності за нього. Звичайно, опис симптоматики делірію, який ніби-

то мав місце під час скоєння правопорушення, носить клінічно неправдивий 

характер, розбігається з істинною психопатологічною симптоматикою, 

характерною для делірію. Тільки ретельне вивчення матеріалів справи, 

обережність при розпитуванні обстежуваного про його відчуття і 

переживання дозволяють розпізнати вмисне, свідоме зображення 

психотичного стану, що відрізняється від картини істинної хвороби. Крім 

цього, при дослідженні психічного стану обстежуваного потрібно 

враховувати відображення в матеріалах карної справи характеру поведінки в 

момент скоєння правопорушення, відповідність змісту описаної ним 

симптоматики. Щоби запобігти хибним експертним висновкам, необхідно 

точне встановлення початку хворобливого стану. Констатація цього стану 

повинна базуватися на співставленні матеріалів карної справи з 

суб'єктивними висловлюваннями досліджуваних. 

Алкогольний галюциноз (F-1x.52). Основними його клінічними 

проявами що, зазвичай, починаються після алкогольних ексцесів, в перші 3-4 

дні абстиненції, є збереженість свідомості, орієнтування в місці, часі, власній 

особі, наявність переважно слухових галюцинацій. Хворому причуваються 

голоси людей, які ніби-то говорять про нього, лають його, погрожують. Зміст 

голосів здебільшого неприємний. Вони, наприклад, говорять, що хворий - 

"мрець", "негідник", на якого чекають "тюрма", "страта" та ін. Голоси або 

звертаються до нього, або обговорюють його долю між собою, часто вони 

сприймаються хворим як голоси знайомих, товаришів, рідних. Маячні ідеї 

носять інтерпретативний характер, зміст яких витікає з галюцинацій. 

У судово-психіатричній практиці частіше зустрічається гострий 

короткочасний алкогольний галюциноз. Його доводиться диференціювати 

передовсім від патологічного сп'яніння, а нерідко й від виражених варіантів 

простого алкогольного сп'яніння. Слухові галюцинації, маячні ідеї 

переслідування, страх, тривога, котрі протікають на тлі ясної свідомості, 

збереженого орієнтування, зовні упорядкованої поведінки, несумісні з 

клінікою патологічного сп'яніння, а, тим більше, станом звичайного 

алкогольного сп'яніння. 

Необхідно пам'ятати, що як при делірії, так і при алкогольному 

галюцинозі можливе наступне навмисне цільове викладення досліджуваним 

на експертизі пережитих ним раніше хворобливих станів з метою уникнути 

відповідальності. Наявність алкогольного галюцинозу під час скоєння 

правопорушення виключає осудність. Осіб, які скоїли небезпечні дії в стані 

алкогольного галюцинозу і визнані неосудними, з метою профілактики 

психотичних станів та їх рецидивів потрібно рекомендувати направляти на 

тривале примусове лікування в психіатричні лікарні з подальшим, після 

припинення примусового лікування, направленням їх під нагляд районного 

психіатра. У випадках, коли алкогольний галюциноз набуває затяжного, 

хронічного, несприятливого перебігу, можливо застосування статей 19, 84 

ККУ. 



Алкогольний параноїд (F 1х.51) раніше розглядався як окремий 

симптомокомплекс серед різних алкогольних психозів (Е. Крепелін, Е. 

Блейлер, Е. Маєр та ін.). Як правило, розвиткові гострого алкогольного 

параноїду передують слабкість, тривога, руховий неспокій. Надалі 

з'являються афекти страху, тривоги, уривчасті маячні ідеї переслідування, 

особливого значення, фізичного впливу. Характерним є поступове 

наростання рухового збудження, наступне скоєння імпульсивних вчинків. 

Особливістю гострого алкогольного параноїду є скоєння хворими під час 

найбільшої інтенсивності хворобливих проявів тяжких суспільно 

небезпечних дій проти особи. 

Практика показує, що за частотою і тяжкістю скоєння суспільно 

небезпечних дій перше місце належить хворим алкогольними параноїдами. 

Небезпечність таких хворих визначається насамперед наявністю маячних 

ідей ревнощів, переслідування. Потрібно пам'ятати, що ці хворі залишаються 

потенційно небезпечними для оточуючих, передусім для жінок, дітей і 

родичів. Ці обставини необхідно враховувати при призначенні заходів 

медичного характеру, тому що хворі (зокрема, з рецидивуючим перебігом 

алкогольного параноїку) потребують довготривалого примусового лікування 

в психіатричних лікарнях спеціального типу, незалежно від тяжкості 

скоєного. Крім цього, навіть не дивлячись на ретельно проведене лікування, 

виписка із лікарень такого роду хворих без урахування мікросоціальних умов 

може призвести до рецидиву алкоголізму, який в свою чергу спровокує 

рецидив алкогольного параноїду. Через те при зміні виду примусового 

лікування потрібно суворо дотримуватися поступовості і ступінчастості, при 

переведенні хворого в психіатричну лікарню загального типу проводити 

йому там протиалкогольне лікування з активною трудовою терапією. 

Осіб, у котрих алкогольний параноїд виник після правопорушення, 

потрібно направляти в психіатричні лікарні до виходу з психотичного стану з 

наступним поверненням у розпорядження слідчих органів або суду. У 

випадках, коли алкогольні параноїди набувають затяжного перебігу, 

можливо застосування статей 19, 84ККУ. 

Стан осіб, що страждають на хронічний алкоголізм з психогенно-

ситуаційно обумовленими запойними станами, не може бути прирівняний до 

тимчасових розладів психіки і тому такі особи несуть повну відповідальність 

за вчинене. 

Наркоманії характеризуються хворобливим звиканням, пристрастю і 

неконтрольованим потягом до наркотичних засобів. Найбільш 

розповсюдженими з наркотичних засобів, які вживаються наркоманами, є 

опійні препарати. Психічна залежність від наркотику є найстійкішим 

симптомом захворювання і зберігається в прихованій формі навіть після 

припинення вживання наркотику. Фізична залежність від наркотику при 

розвитку захворювання виникає пізніше, ніж психічна залежність, і 

проявляється лише на фоні довготривалого щоденного прийому значних доз 

наркотику.  

Випадки правопорушень, пов'язаних з гострою і хронічною 

інтоксикацією наркотиками, зустрічаються відносно рідко. Особи, котрі 



зловживають наркотиками, як правило, визнаються осудними. В окремих 

випадках наркоманій все ж може бути прийняте рішення про неосудність; це 

відноситься до правопорушень, що були скоєні в гострому психотичному 

стані. Наявність особливо глибоких змін особистості теж може бути основою 

для визнання правопорушника неосудним. 

При судово-психіатричній експертизі осіб, котрі зловживають 

снодійними засобами, враховується їх психічний стан у момент скоєння 

правопорушення і ступінь виразності змін особистості. Неосудність 

встановлюється лише в тих випадках, коли правопорушення було скоєно в 

психотичному стані або мають місце глибокі зміни особистості. Частіше все 

таки ці суб'єкти несуть відповідальність за скоєне правопорушення. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

 

В законодавстві звичайне алкогольне сп'яніння виключено з тих 

психотичних розладів, які обумовлюють неосудність. Особи, котрі 

зловживають наркотиками, як правило, визнаються осудними. В окремих 

випадках наркоманій і токсикоманій все ж може бути прийняте рішення про 

неосудність; це відноситься до правопорушень, що були скоєні, наприклад, в 

гострому психотичному стані.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Зв'язок між алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією і вчиненням 

правопорушень, очевидний – значна кількість протиправних дій скоюється в 

стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння. Наркоманія не в 

меншій, а скоріше навпаки, ступеня ніж пияцтво супроводжує злочинності, 

тому що, з метою заволодіння наркотиками або засобами для їх придбання 

наркомани скоюють тяжкі та особливо тяжкі корисливі та корисливо-

насильницькі злочини 

Психічні розлади при звичайному сп'янінні не можуть бути ототожнені 

з психотичними розладами. В деяких випадках при скоєнні злочину в стані 

звичайного сп'яніння здатність особи розуміти свої дії і керувати ними лише 

послаблюється. Все це виключає звичайне алкогольне сп'яніння в 

законодавстві з тих психотичних розладів, які обумовлюють неосудність. 

Випадки правопорушень, пов'язаних з гострою і хронічною інтоксикацією 

наркотиками, зустрічаються відносно рідко. Особи, котрі зловживають 

наркотиками, як правило, визнаються осудними. В окремих випадках 

наркоманій все ж може бути прийняте рішення про неосудність; це 

відноситься до правопорушень, що були скоєні в гострому психотичному 

стані. Наявність особливо глибоких змін особистості теж може бути основою 

для визнання правопорушника неосудним. 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які 

можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету криміналістики. 

Готуючись до семінарського заняття, насамперед курсанти зобов’язані 

вивчити літературні джерела з цієї теми, в яких розкриваються поняття 

алкоголізму, наркоманії та токсикології. Потрібно дослідити виключні стани, 

короткочасні розлади психіки внаслідок вживання алкоголю чи наркотичних 

речовин. 

 
 


