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ТИПОВА	ОСОБА	ЗЛОЧИНЦЯ,	ЯКИЙ	ВЧИНЯЄ	ПОБОЇ		
І	МОРДУВАННЯ	

Побудова	 основ	 методики	 розслідування	 побоїв	 і	 мордувань	 повинна	 ґрунтуватися	 на	
комплексному	 дослідженні	 елементів	 її	 криміналістичної	 характеристики,	 одним	 з	 яких	 є	
відомості	 про	 типову	 особу	 злочинця.	 Вивчення	 особи	 злочинця	 складна	 проблема,	 що	
вимагає	 різнобічного	 підходу.	 Аналіз	 правової	 літератури	 показав	 декілька	 напрямків	
вивчення	 особи	 правопорушника:	 кримінологічне,	 кримінально-правове,	 кримінально-
процесуальне,	 соціально-психологічне,	 судово-психологічне	 і	 криміналістичне.	 Усі	 вони	
складають	 одне	 загальне	 –	 правове	 –	 дослідження	 особи	 й	 вимагають	 єдиного	 наукового	
підходу.	 При	 цьому	 вивчення	 особи	 злочинця	 в	 широкому	 сенсі	 припускає	 деяку	 типізацію	
індивідуальних	явищ.	Така	типізація	–	закономірний	прийом	наукового	дослідження	[1,	с.	14].	

Криміналістичне	 вивчення	 особи	 злочинця	 проводиться	 для	 одержання	 необхідних	
даних	 для	 успішного	 розслідування	 злочину,	 вибору	 й	 застосування	 найбільш	 ефективних	
тактичних	 прийомів.	 Що	 стосується,	 дослідження	 в	 криміналістичній	 характеристиці	
питань,	 пов’язаних	 із	 вивченням	 особи	 злочинця,	 які	 вчиняють	 побої	 та	 мордування,	 воно	
безпосередньо	 має	 значення	 для	 розробки	 основ	 методики	 розслідування	 даного	 виду	
злочинів.	

Згідно	 зі	 ст.	3	 Європейської	 конвенції	 з	 прав	 людини	 –	 «Нікого	 не	 може	 бути	 піддано	
катуванню	або	нелюдському	чи	такому,	що	принижує	гідність,	поводженню	або	покаранню»	
[2].	 Розслідування	 насильницьких	 злочинів,	 пов’язаних	 із	 заподіянням	 жертві	 особливих	
мук,	 фізичних	 і	 психічних	 страждань	 є	 на	 даний	 час	 актуальним	 питанням.	 На	 практиці	
останнім	часом	відзначається	збільшення	кількості	різних	злочинів,	вчинених	з	особливою	
жорстокістю,	садизмом,	знущанням	або	муками	для	потерпілого.	

Беручи	 до	 уваги	 конкретно	 типологію	 особи,	 яка	 вчиняє	 побої	 і	 мордування,	
представляється	 актуальною	 тому,	 що,	 входячи	 в	 тип	 насильницьких	 правопорушників,	
вони	мають	специфічні	риси	і	індивідуальними	ознаками,	на	основі	яких	вузьку	групу	можна	
розбити	на	підтипи.	

В	 основу	 пропонованої	 нами	 типології	 покладено	 кілька	 критеріїв:	 характер	
особистісно-мотиваційних	 властивостей	 особистості	 (темперамент,	 емоції,	 звички,	
установки,	 потреби	 тощо),	 ступінь	 її	 антигромадської	 спрямованості,	 спосіб	 вчинення	
злочину	і	специфіка	соціального	середовища,	в	якій	вчиняються	побої	і	катування.	Зазначені	
обставини	 дозволяють,	 на	 наш	 погляд,	 більш	 повно	 розкрити	 суб’єктивні	 і	 об’єктивні	
причини	 протиправної	 поведінки,	 оптимізувати	 індивідуалізацію	 попереджувально-
профілактичної	діяльності.	

Більшість	 даних	 злочинів	 вчиняється	 на	 ґрунті	 сімейно	 побутових	 відносин.	 Так,	
дослідивши	 дану	 типологію	 злочинців	 можливо	 виділити	 три	 підтипи	 з	 урахуванням	
характеру	і	мотивації	антигромадської	поведінки.	Розглянемо	кожну	із	них:	

– деспот	 (згідно	 словника	 української	 мови	 [3,	 с.	255]	 у	 рабовласницьких	 монархіях	
стародавнього	 Сходу	 це	 верховний	 правитель,	 наділений	 необмеженою	 владою.	 Жорстока	
людина;	тиран.	Тобто	це	особа	з	підвищеною	суворістю	і	вимогливістю	до	інших	членів	сім’ї,	
може	 не	 обґрунтовано	 чіпляючись	 до	 інших	 членів	 сім’ї,	 активно	 і	 зухвало	 висловлюючи	
невдоволення	 існуючим	 нормам	 життя,	 вони	 нав’язували	 свої	 тоталітарні	 правила.	 Також	
дана	особа	проявляє	грубість,	жорстокість,	нетерпимість	і	впертість	відносно	своїх	близьких	
та	оточуючих;	
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– прислужник	 (той,	 хто	 служить,	 виконує	 обов’язки	 слуги	 у	 когось;	 слуга)	 [3,	 с.	25].	 У	
більшості	 випадків	 дана	 особа	 характеризується	 як	 особа,	 яка	 має	 бажання	 помсти	
потерпілому	 (об’єктивно	 мотивація	 носила	 комплексний	 характер	 –	 помста	 на	 ґрунті	
ревнощів,	 заздрості,	 неповернення	 боргу	 тощо).	 З	 іншого	 боку	 такі	 особи,	 які	 вчиняли	
відповідні	 дії	 до	 своїх	 дітей	 пояснюють	 причини	 злочину	 виховними	 цілями,	 важкою	
життєвою	ситуацією	(відсутністю	коштів	для	існування),	роздратуванням;	

– протестований	 –	 даний	 термін	 можливо	 розкрити	 як	 особа,	 яка	 мала	 позитивні	
характеристики,	 відсутність	 кримінального	 досвіду,	 має	 високу	 професійну	 кваліфікацію	 і	
престижну	 роботу.	 Так	 можна	 сказати,	 що	 даний	 злочин	 вчиняють	 на	 ґрунті	 образи	 і	
приниження	з	боку	членів	сім’ї,	сусідів,	товаришів	по	службі	 і	т.	д.	 Іноді	злочин	вчиняється	
несподівано	не	тільки	для	оточуючих,	але	і	для	самих	себе.	

Таким	чином,	важливе	значення	для	криміналістичної	характеристики	злочинів	взагалі,	
та	 безпосередньо	 злочинів	 пов’язаних	 з	 побоями	 і	 мордуванням,	 мають	 дані	 про	 особу	
злочинця,	у	тому	числі	його	поведінку	до,	у	процесі	та	після	вчинення	злочину.	У	зв’язку	з	
цим	 особа	 злочинця	 є	 вагомим	 елементом	 криміналістичної	 характеристики	 злочинів	 і	
повинна	 піддаватися	 криміналістичному	 дослідженню	 шляхом	 пошуку	 криміналістично	
значимої	інформації	про	невідомого	злочинця.	
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ПРО	ВДОСКОНАЛЕННЯ	НАВЧАЛЬНОЇ	ПРОГРАМИ	
ПІДГОТОВКИ	СЛІДЧИХ	І	ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ	РОБОТИ		

У	ВИЩИХ	НАВЧАЛЬНИХ	ЗАКЛАДАХ	МВС	УКРАЇНИ	

Останнього	 часу	 все	 частіше	 через	 засоби	 масової	 інформації	 (випуски	 новин,	
журналістські	розслідування)	надходять	данні	про	факти	вчинення	злочинів	проти	дітей.	Це	
й	діяльність	в	соціальних	мережах	групи	«Синій	кит»,	куратори	якої	фактично	схиляють	до	
суїциду	молодь.	Це	й	численні	випадки	посягань	на	статеву	недоторканість	дітей	з	боку	осіб	
хворих	 на	 педофілію,	 та	 інші	 не	 менш	 резонансні	 злочини.	 Занепокоєння	 викликає	 і	 ріст	
зафіксованих	 правоохоронними	 органами	 фактів	 жорстокого	 поводження	 з	 дітьми	 з	 боку	
батьків,	 опікунів,	 вихователів,	 вчителів.	 При	 тому,	 що	 такі	 злочини	 характеризуються	
надзвичайно	високим	рівнем	латентності,	і	більшість	випадків	залишається	поза	офіційною	
статистикою.	

Багато	вчених	спрямовували	свої	дослідження	на	встановлення	причин,	за	яких	доросла	
людина	обирає	своєю	жертвою	найбільш	незахищену	і	вразливу	істоту	–	дитину.	Психологи,	
психіатри,	кримінологи	давно	прийшли	до	висновків,	що	психофізичні	травми	отриманні	в	
дитинстві,	 переростають	 у	 комплекси	 дорослої	 людини	 і	 часто	 формують	 різного	 роду	
патології	поведінки.	В	тому	числі	важкі	патології,	пов’язані	 із	сексуальними	відхиленнями,	
педофілією	 зокрема,	 садистські,	 мазохистські	 уподобання	 чи	 девіації.	 Криміналісти	 дано	
встановили	 залежність	 між	 патологічною	 залежністю	 від	 насильства	 у	 серійних	 вбивць	 і	
травмами,	що	були	ними	отриманими	в	дитинстві.		

©	Алексенко	М.	В.,	2017	


