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ЩОДО СУТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
НАРКОЗАЛЕЖНОГО ЗЛОЧИНЦЯ
Прани .. Іьнс ни3начснни тактики <.:JІі;(чих

;(iti,

сфсктинність р(вс;Іі

цування в ці:юму немож..1иві без рете.:Jьного вивчення особистості зло
•шнuя. Встановлення та вивчення особистості з..1очинuя має кри:\tі
налістичне значення, зокре:v~а, .а ..1я висування та перевірки версій про

причетність .JO розс .1ідуnапого з .lОЧИІІУ конкретної особи, .J.lя її ро3шу
ку, nстапоn.1еппя

ncix спіnучаспикіn

l.lОЧИІІУ та інших обстаnип. Пе дас

МО Ж~ І И HiCTh ІІСрс;[()аЧИТИ НСІ'<ІП1НН И і1

aGo

1103ИТИ ННИ

ti

характер НІ І~ І ИНУ

тактичних ІІриі1о\11ін, ІІ(О :шстосонуютьси 11ри ІІронс,т(снні с~Іі;tчих та нс
г..lасн:их с.1і.ачий .а ій пр:и розс.1і.ауванні з..1очинів наркозалежних осіб.
Основною від:\'Іінною ознакою наркозалежного з.1очинця є наяв
ність «нарко:\'rанії>>. Нарко:\'rанія (з грецької- пристрасть до заuіпенін

ня)-

noni

ue ск.т1а.апе

соuіа.1ьпе яnище, що nик.тшкас глибокі

couia ..lьнo-пpa

та ~tе.Jичні пас ..1ідки, які пегатишю nі.Jображаються па :\юра.lьІю~tу

та фі:н1чно\11у стані ик окрс\юЇ осоGи, так і нсьо1п сусІІі.І ьстна [І. с.
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Законо;шнснь нrнначаt-: нарко\шнію ик ІІС11хічн11і1 p(BJІ<IJ(, 3умон.Існиі1
-ш.ІСЖІІіСТІО ІІііL ІІарІ<(УІ'ИЧІІОІ'О :шсоGу а()о ІІСІ1ХО'І110ІІІІОЇ рСЧОІН11111 1\ІІа

СЛі;tоК 3лонжинаннs.~ ІІИ\1 3асоGом

aGo

11_ією рс•rоm1ною

12,

11.

ст.

_Л, о ТСІІСріІІІ Н hOI'O 'ІаС)' Н ЮрІЩИ'ІНі (j ;Іітср~пурі НС СІ<..ІІа;юс\--1 ОJ(НО:1На'І
НОГО пі;:пю.Jу

.JO шлначеппя

парко~tанії. Митрофапоn І. І. шлначас нар

коза ..lежну особу як таку, що страждає на психічний роз.1ад, зумов.1ений

хропічпою інтоксикаuісю шшс . 1ідок систе~tатичного nжиnаппя парко
тичної або психотропної речоnипи, їх апа.1огіn та характеризусться пси
хічпою та фіJИЧІюю залежпістю nід пих

(3,

с.
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А. Б. С\іІуJІснич р(нуміt-: ІІііІ нарко\іІанією стан ти \!І часоної

aGo

хроніч

ної інтоксикш Іії, СІ Іри чи не ної нжинаНН}ІМ рв них ІІс11хоакти нних рсчонин

r4,

с.

1521.

Св..1оєвД. І. дає таке визначення особистості наркоза.1ежного

з..1очинця: <(Особистість наркомана -злочинця

-

особистість ..1ю.аини,

хворої на наркоманію, визнана такою у встанов.1еному законом поря.аку~

шо nчиш-ша 3.Лочин nнаслі.аок

n.1астиnих

психологічпих особ.1иnостей,

аптигро:иадських погля.Jіn, вегатишюго стаn.1енпя

.JO

:иора .lьІшх uіп

ностсі1 та ниGору суСІІі;ІhНО НС6С3ІІСЧНОП) IIIJI}IXY ,ТІ,..-1}1 3і1J(ОНО;ІСННИ IIOTpcG,
оGу\11оН.-ІСНІ1Х наркоманіt-:ю•>. P}ІJ'L ;юс;Іі)·Lнr1кін ототожнюють наркоманію

з алкого..1ізмом, захі.Jні фахівuі за:\'rість тер:\'Ііна <(наркоманія'> пропонують

ВИКОрИСТОВуВаТИ тер:VІЇН «.1ікарська ЗаJІеЖНЇСТЬ)>

rs, С. 161.

Для наркотичної залежності характерний фазний перебіг з наяв

ніспо

n

сnо їй структурі .аекі.1ькох стадій. Перша ста.Jія парко:\tапії ха

рактери3усться ро3шпко~t психічної 3а.1ежпості організму

n

результаті
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нжинанн$.1 наркотикін та rrшrною ІІОТ$.ІІ'У ;~о їх rrонторною rrpийovry
тою лосиr·нснн$.1 «rrсихшrоr·ічного комфорту». ,!l,руга cтa;ri~r
rrpи

систсvrатичноrvrу

нжинаннr

наркотичних рсчонин

н

j мс
r rpшrшr~rєтhor

о;rнаконих .ІtО

зах, коли поступово знижується ефект ейфорії та зникає ві;:rчуття нар
копРІНого сп'яніння. Це призво;:rить до змін обмінуречовин в організмі

людини та rшrшкнеппя фі.зичrrої залежності, абспшентного синдрому
при пе:\южлиnості еnосчасного nжишшпя пар котику.
Третя стадія характеризусться nиснажеrшям, .знижеrшям праце.здат
ності opr·aнi3vry. На І(hому eтarri rro;rcиhrrrc jGi.rhrrrcнюr )((НИ

aGo

частотr1

rrpи~iorvry наркотикін кжс не ник..1rикаютh кi,т(чy-rvr·~r ctiфopi~r. ~rкі Gули на
першій стадії, а л1ше послаблює абстиненцію. Лю;:rина стає повністю
залежною від наркот:иків.

;:rac nилrачеппя особи, хворої па наркоманію, під
poJy1Iic особу, шо страж.;:rас па психічний розлад, шо характеризу

Законодавець

якою

сться психічпою та (або) фі.зичпою за,1ежпістю nід паркотичного засобу
ч~r rrc~rxoтporrнoї рсчони ни, і икій 3а pe::~y.1r hтaтa_vr и _vre;rичнor·o оGстсжсн

н~r. rrpoнc;tcнor·o ні,Іtrrоні;tно .ІtО ІІhОІ'О -Закону. кстанош1сно ,Т(іаІ·но3 «нар
команія•>

[2,

ст.

1].

Таким ч:ином, можна констатувати, що наркоманія розуміється біль
шістю авторів як захворювання, що виникає у зв'язку зі споживанням
Jacoбin та речовин, які в:к.1ючепі .закопо;:rавцем до списку наркотиків.

Таке nилrачеппя .зумоn.1епе саме правовими чинниками, адже з медич
ІЮІ'О Gоку к..Іінічні оJrшки rшрко_vrаtІіЇ 11е _vrаютІ, суттсвих ві,Іt-vrінrюстеі~
І)і)t токсикомшrїі.
Проне,т~ений ана~rі::; никчснни сутнісної· сторони особистості нарко3аJІсжноІ'О

H3ar·a~rr

та

наркоJалсжноr·о

JлочинІІ$.1

:юкрсма,

наукоких то

чок :юру 3 ІІитанн$.1 кrвначснни rroH$.ITTИ іЮ3НШІ~Іє jроGити ниснокок,

шо захворювання наркоманією не є суто медичною проблемою, загаль
нові;:rомо, що

ue

комп.1ексна соціальна, ме;:rична, правова проб.1е:ма.

Погоджуючись з ТИ:\І, що паркоманія- це захrюрюпаrшя, яке япляс со

бою залежність

ni;:r

паркотичного засобу, підкреслимо. шо з точки :юру

кри11іпа.1істичного аrrалізу rrаркозалежrшх rrеобхідпо звертати увагу, що
JaJICЖHiCTh МОЖе КИ НИКНУТИ НС ТіJІhКИ Н pe3yJІhTaTi НС3аКОННОІ"О. але і1
rvrс;(ичноІ'О ::;астосунанн$.1 (~rікунанн$.1 хкорих на рак) наркоти кін; не тіJІh

ки умисного, а.1е й необережного прийняття препарату, нас:ильницько
го застосування; не тітrьки систематичного, але й випа;:rкового вживан
ня (наприклад, .звикання до героїну виникас паnіть після одпора.зоnого
nжиnаrпrя).

Небезпека поширеппя цього соuіальпого яnиша по.1ягас в тому,

11[0

С~1СТСМаТИЧНС СІІОЖИКаНН~І нарКОТИКІН 3аК,ІЩЄ НеІІОІІраННОЇ 1ІІІ((ЩІ1

::;;юрон'ю, кшІічитh 11сихіку Jrю;tини. І·a.Іhrvryє її моршrhниtі ро:шиток,

призводить

;:ro

;:rегра;:rації. У пошуках чергової ;:rози наркотиків або ко

штів д,1я їх при;:rбання наркомани здатні вч:инит:и бу;:rь-які криміна.1ьні
правопорушення.
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Сучасні інфотнtаuійні технології з.J:ійсни ..lи справжню рево ..1юuію

cepe..:::r

лшчІшх раніше засобіnта способів спілкуnапня. зn'я-жу. передачі

та поширення інформації. Впас .lі.J:ок чого. nе.1икий обсяг іпфор:иаuії,
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ни. Актуш1ьною слн-: тсVІап1ка никористанюІ інфор\ШІІіЇ,
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в Інтернеті, зокре~tа в соuіа ..1ьних мережах, д.1я вияв.1ення та розсліду

вання з.1очинів.
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простору

аспекти

3 метою

проб.1е:и

праnаnого

регу.1юnюшя

пя з .1очипіn у сnоїх роботах ,::rосліджуnа .1и В. Б.
В.
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ІІраНОНОІ'О

рсІ·у;ІЮНаННИ

НИІ<ОрИСТ<ІНН~І

СО

ціаЛЬНИХ :vrepeж, а й взага.1і J:еякі аспекти використання та функціо
нування Інтернет

-

простору в нашій країні залишаються невисвіт

.1ени~ш па 3аконо.J:аnчо~1У ріnні. Тому актуальним с шшчення та апа ..1із
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