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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

В сучасній 11ракокі~і іtсржакі Україні, ;tc 3;н:ащ1 нсрхонснстна 11рана 
являється о;:rнією з основних, в кр:имінальному праві застосовується 

принцип суб'єктивного ставлення в вину, дія якого піцтвер.іІжується ч.l 

ст.2 Основного закону нашої .LІержави. Однак, ми не :можемо говори

ти про стоnі;:rсоткоnе застосушшпя принципу суб'сктишюго стаnлеппя, 

доки пе буде поnпістю ;::юслі;:rжепо саму nипу, а са:ме форму пеобереж

нш:ті 3 ІІ<.:ихожJІ'ічної точки :юру. Мона йтиме 11ро так 3Нану нсусні,т(О\1-

.ІІсну нсоGсрсжністn. а}[ЖС на~Інністn нсусні;юм.ІІСНОІ'О н Іюнс;tінці осоGи 

буде вплшати і на кваліфікаuію злочину, і на по:\1'якшуючі обстав:ин:и, 

і на :\-І іру покарання тощо. Угрехи.1ідзе М. Д. вважає, шо застосування 

положень про так зване несвідо:\1е психічне ;:ю проблеми необережності 

допомогло б розширити паші уявлеппя про необережну випу, гл:1бше 

впикпути в П психо.1огічпу та соuіальпо-етичпу природу [4, с. 17]. 
Неусні;юмJІена не,1~Gалість може Gути ІНвначена }ІК сукуІІність оGста

нин, кш1и ocoGa не ІІере}~Gачшш можлиності настаНН}І сусІІі.ІІьно неGе3-
ІІечних насJІі}~ків свою .І~і}ІІІШІ (;tії aGo Gе:J;Lі}І.,ІІ,ності). хоча ІІОВИІІІШ Gу.ш 
і МОІ'.ІШ їх ІІсрс,т~Gачити, a;rc, н рс3у.тrr-,таті на<:таннн rrенної <:итуації, її ношr 
,т~о ІІ(щшшннн таких наслі,т~кінбула Ію;~анлена рі3НОІ\Нtнітними нсусні;юVІ

лепими факторами, обставинами, життсвою ситуаціс:ю. JеліпсьютйА. Ф. 

ствер.Jжує, що цеобу:\1овлено і психі~шими перевантаження:\1и, невро

тизацісю і психопатизаuісю лодшш. Загальноnідома проnокуюча ро.1ь 

пияцтва, яка послаблюс сnідомий самокоrпро.1ь поnедіrrки. -Зрозуміти 

внутрішній з1tіст з.1очипу неможлиnо без шшчешrя антигрома.Jської сві
ломо<:ті окремих о<: і б н ті<: ному Н3<Н-:М(НН\І3КУ 3 нсусні;юVІлсним и ІІ<:ихіч

ними IIJ101 (еСаVІИ і <:та намИ, j так 3НаНИМ Не<:Ні,Т(ОМИVІ [J, <:. J j. 
Цікаве висловлювання :\1ожна знайти в книзі відо:\1ого психолога 

[ Лебона <(Психологія наро.Jів і мас)>: <( ... ІЗ:иняткові по.Jії привели в рух 
деякі ЮІітиню-т в їхньому :\1озку~ що за.1ишил1ся без застосування в зви

чайпо1tу етапі ... » [2, с. 25]. Ue 1южпа пояспити тим, шо значним чином 
па поведінку особи вп.1иnас життсnа ситуація, яка в оспошюму прита
манна іUІ}І ситуатинно1·о пн1у 3лочинІІін. По11ерсюпи j.,ІОЧІ1нну Іюнс

лінку ситуаТИННОІ\) (НИІІ3/(КОНОІ"О) j.,ІОЧИНІ(}І ;tуже \.:КJii:I)LHO, а,Т(Же МОНа 

й.Jе про профілактику на індиві.Jуальному рівні, та ще про несвідомі 

психічні процеси в поведінuі. 13 першу ~rергу, аби не наступил:и при
чини, потрібно попере.Jжувати умови. А умовами тут в:иступають і по

дав.lепе сексуальне бажапня (за Ф_рей.Jом), і _рілюмапітпі песп_риятлші 

будепні життсnі обставини тощо. 
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С;ІііІ ІІііІ'І'РИ\1ати ІНУнш.ію нчених, }ІКі ні;(НОС}ІТь ;ю 11ричин та умон 

3.·10ЧИННОСТі СОІІіаJІЬНО-ІІСИХО.·ІОІ'іЧНі, або Ж су()'єКТИННі. Їх МОЖНа на-
3ИНаТИ 110 рі3НОМУ, аJІе суть іШНИХ ІІрИЧИН 0;1на і та ж: І~е І~е ІІенні е .. Іе

МеНТИ соціальної психо.:югії, що знахоцять своє відображення у спо

творених потребах, інтересах, uі .. 1ях, :\ютивах, моральних цінностях 
та праnосnідо:иості осіб, які nчипяють злочини. Пі причини незалеж
ні nід no .. 1i люцшш і то:иу пе зonci:\t піццаються негайному усупешпо. 

Профілактика таких причин спрямована па їх пейтра .. 1ізаuію, блоку
нан Н}І, скорочен ни, а н Gi_., ьІІІіі1 \!І ірі- на усуненни ум он, }І І< і J1етер\1іну

ють такі 11ричини. У сфері рІвику скоєНН}І 3;ючинін 3 нссні)·юмою не

цба .. lістю знаходяться особи соціально занецбані, з порушенням норм 
.1юцського співжиття, з.:rІовживаючи спиртними напоя:\'ш та наркотич

НИ:\'ІИ засоба:\'ш, особи, які часто цопускають неправо:v~ірних вчинків у 

побуті та іншому соuіа.lьІюму середоnиші. Аби уникпути випадкіn па
стаппя 3..1очипіn такі особи потребують уnаги спеціалістів, а саме пси

хо;юпн та ІІсихоана~ІпикІн. 

В << 3аІ-аJІ І:. Ні і1 ІІСІ1ХО~ІО І'іЇ•> МаК~ІаКОНа 3І'а;tуЄТhСИ, ІІІ, О .iiJI}I J(ОС;Іі,Т(ЖС Н Н}І 

проявів несвіцо:v~ого в ра:\'rках теорії пс:ихоаналізу бу.1и розроб .. 1ені ме
тоди їх вивчення - :\'Іетоц ві1ьн:их асоціацій і :v~етоц аналізу снов:идінь. 

Метоц ві .. 1ьних acouiauiй перецбачає тлу:v~ачення пс:ихоаналітико:v~ без
перерюш продукуючих пацісІІТО:\f c .. 1in. Психоапа .. 1ітик поnинеп знайти 
:шкопомірпість n продукуючих папісІпом c.1onax і 3робити nЬпоnідпий 
ІН1СІІОІ\ОІ< І ІрО 11р11ЧІ11111 СТаІІу. 11(0 ІН1ІІИК Н ;ІІ(НИІІИ. }ІКа JНСflІІу;ІаС}І ·ш 

_:(()110\1101'010. В ИКОСТі 0)(1101'0 J наріаІІТіН іШІІОІ'О MeTOJ(Y В ІІСІ1ХОаІІа.Іі'Іі 

ІН1КЩ1ИСТОВУСТІ,С}( НСОІLЇаТИІІІІИt1 СІ<СІІСрИМСІІТ, І<ОJІИ ІІаІ(ЇСІІТОВЇ ІІf10110-
НУКПЬ ІІІНІ1іІКО І не 3аМИСJІЮЮЧИСЬ На3І1ІШТИ СJІОІШ у HIJ(IIOHlilh на С.ІОНО, 

HI1\IOILICHe ІІСИХОана;ІіТИ КО\1. Я І< ІІраНИJІО, чсре:1 І< і .. І І:. Ка J(еСИТКіН І Іро() у 

відповіцях випробуваного починають прояв .. 1ятися с.1ова, пов'язані з 

його приховани:\tИ переживання:\tИ. 

Аналогічно здійсшосться апа.1із сніn. НеобхЬпість апа .. 1ізу сніn, 
па ду:\tку Фрейца, поn'язапа з ТИ:\f, шо піц час спу лш:жусться ріnепь 

коптро.11о сnЬомості і перецлюцшюю постають споnиціппя, обу:иоnле

ні ЧаСТКОНІ1\1 ІІрОрИ НО\1 Н сферу сні;юмості і1ОІ'О ІІОТ}ІІ·ін, }І І< і 6JІОКУЮТЬОІ 

CHliiOMlCTIO Н СТаНІ НеСІШНН}І. 

Особ .. 1иву увагу Фрейц приці .. 1яв невротични:\t симпто:\tам. ЗгЬно з 
його уяв .. 1енням, невротичні симптоми - це с .. 1іди витіснених травму
ючих обставин, які утворюють у сфері несвідо:\юго сильно заряцжений 

nопшше і зnідти nироб.1яють руйпіnпу роботу по цестабі1і3ації психіч

ного етапу .. lЮ..JИІІИ. Д.1я того шоб позбутися nіц не nротичних си:ипто
мін. Фpcti;t ннажан 3а нcoGxi.iLHe ро~жрити ІІ.сі1 оссрс,т(ок. тобто 3ро6ити 

так. ІІLоG хнориtі усні;юмин 11ричини. що 3умон~1юють і1оІ'О стан, і то.іLі 

невроз буце ви.тІікуваний rз, с. 1581. 
Таки:v~•шно:\'І, :v~іж несвіцо:v~ою з.:rючІтнною поведінкою і невротични

ми симптома:\'ш є дещо спіТІьне, а ca:\'re їх усунення, тобто профілактика. 
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І те, і іНІІІе усунаЄТhОІ 0)LI01\H1 і1 Н1\Н1 C<l\H1\H1 :шсоf>аVІИ ІІСИХО<J.На.-Іі3у. 

ТоVІу КрИ\1іНО.-ІОІ"і}І і НС}І наука І<рИVІіНШІhНОІ"О ІІр<ІН<І ІІОНИННа ТіСНО юа

ЄVІОіLі}ІТИ 3 ІІСИХОJІОІ"іЄЮ T<l ІІСИХОаНаJІі3ОМ. АіLЖе, ХОЧ і pi;LKO, аJІе існує 

група неусвідомлених з.:ючинів, яких без взаємо.J:ії цих наук і без :\tіж

J:исuип .. lінарних J:ос.:Jі.J:жень уникнути дуже важко. 
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ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ ТА НЕНАдАННЯ 

ДОІІОМОГИ ОСОБІ, ЯКЛ ІШРЕБУВЛЄ В ІІЕБЕЗІШЧІІОМУ 

JJ..IIЯ ЖИТГЯ СТ-1.111 

.Захист життя та пороn'я .lЮЛ:ПІИ с пріоритепш:\t J:.:Jя циnLlізоnа
пих країн. Ст. 27 Копституції України ·:шкріІL:Jюс Jахист життя .1Іоди
пи n якості обоn'язка J:ержаnи. Ця про6.1ема с па.J:зnичайпо nаж.1иnою, 
аюке нcoGxi;LHO ~щіtісНИТИ р03\1ежунаНН}І \1іЖ 3<J.IIOiLi}IHHИVI ІІІКОіШ ІІІШІ

ХОVІ аКТИННИХ ;tii1 та 6e3iLiiOІhHOCTi. Бі.-ІhІІІіСТh :1.-ІОЧИНіН ІІрОТИ ЖИТ'І'}І та 

з.J:оров'я особи вчиняються ш .. 1яхом активних J:ій (нанесення y.J:apy, 
скидання з висоти та ін.). ОJ:нак, є ск.rш.J:и, що характеризуються без.J:і

я..lьністю (ненадання допомоги особі, шо перебуває у небезпечному J:.:Jя 

життя етапі, неnикопаппя обоn'яжіn :\tеJ:ИЧІІИ:\fИ або фар:иаuеnтичпи

:ми працішшка:ии та ін.). 
Нена;(анни )·юІюмоІ'И Gукна.-Іnно ро:1уVІієтnо1 ик не )·шти J(ОІІО\ЮІ')', 

не СІІрИ}ІТИ, не ІІі)('І11ИVІУН<ІП1 особу, не ритунати і-і, не СІІрИ}ІТИ Н ;Ііку

В3ННі особи чи полегшенні її стражцань. Схожим J:O uього є визна
чення поняття <(ненаJ:ання допо:v~оrю> і в науці кри:\'Ііна .. 1ьного права. 
Зокре:\'rа, 13. К. Гришук зазначає, шо нена.аання J:опомоги є юриJ:ІРІНИМ 
сипопі:\Ю:\f за .. 1ишеппя n небезпеці і nизпачасться як неnжиття особою 
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