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Постановка проблеми. Проблема визначен-
ня суб’єкту злочину є дуже важливою в теоретич-
ному та практичному застосуванні норм криміна-
льного права, оскільки суб’єкт злочину є одним з 
елементів складу злочину як підстави кримінальної 
відповідальності. Без встановлення суб’єкта злочи-
ну не може бути виконане і одне з кримінально-
процесуальних завдань, а саме: покарання винних і 
недопущення покарання невинних. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідження даної теми торкалися у своїх творах 
багато відомих вчених, зокрема: Л. Алєксєєва, Л. 
Казміренко, В. Коновалова, М. Костицький, М. 
Коченов, В. Кощинець, Й. Кудрявцев, В. Марчак, 
В. Нагаєв, В. Нор, Т. Сахнова, О. Сітковська, М. 
Строгович, В. Шепітько, В. Шибіко, та ін., проте, 
це поняття є малодослідженим, внаслідок чого 
виникають багато спорів з приводу його теоре-
тичних положень серед вчених та застосування 
серед практичних працівників.  

Мета статті. У даному дослідженні ми 
спробуємо розкрити деякі проблеми суб’єкта 
злочину і його психології в кримінальному праві. 
Виявлення впливу психічного розладу на здат-
ність особи усвідомлювати свої дії та керувати 
ними може констатувати тільки експерт у своєму 
висновку, що є підставою для визнання судом 
такої особи суб’єктом злочину.  

Виклад основного матеріалу. У спеціаль-
ній літературі експертом (від лат. еxpertus – дос-
відчений) визнається особа-фахівець із тієї або 
іншої спеціальної галузі знань у науці, техніці, 
мистецтві чи ремеслі, яка володіє науковими, 
технічними або іншими спеціальними знаннями 
та якій за постановою слідчих органів, судді чи 
за ухвалою суду доручено провести експертизу з 
питань, що цікавлять дані органи, та за її резуль-
татами дати обґрунтований висновок, який має 
значення доказу по справі [11, с. 221]. 

Судова експертиза, або експертиза в кри-
мінальному процесі, – це науково-практичне до-
слідження, процес пізнання, яке провадить екс-
перт, і обґрунтування висновку відповідно до 

встановленого законом порядку. У спеціальній 
літературі експертом називають особу, котра має 
спеціальні знання і залучається до кримінального 
процесу: для пізнання і дослідження об’єкта, 
яким цікавиться суд; для з’ясування і висвітлен-
ня поставлених перед ним питань; для обґрунту-
вання стосовно цих питань висновку, який має 
значення доказу в справі. Загальні положення 
цих норм стосуються і судової психолого-
психіатричної експертизи [11, с. 221]. 

Проведення судової експертизи – це заснова-
не на спеціальних знаннях експерта дослідження 
вже зібраних у справі матеріалів для встановлення 
фактів, що не є очевидними. За її допомогою до 
вже зібраних у справі матеріалів додаються нові 
докази, для виявлення яких було потрібно застосу-
вання спеціальних знань у певній галузі. 

Завдання, що ставляться перед експерти-
зою, можуть належати до будь-якої галузі науко-
вих і практичних знань, крім права: з’ясування 
правових питань входить у компетенцію слідчих 
органів, прокурора й суду. Відповідно до закону, 
висновок експерта для слідчих органів, прокуро-
ра й суду не є обов’язковим (ст. 75 КПК). Та 
оскільки у висновку викладаються фактичні дані, 
встановлені на основі спеціальних знань, незгода 
з ним слідчого, прокурора чи суду повинна бути 
вмотивованою. Оцінюючи висновок експерта, 
суд вивчає його і зіставляє з іншими доказами, 
визначає його обґрунтованість, повноту, доведе-
ність, а також дотримання передбачених законом 
правил призначення і проведення експертизи. Ці 
правила утворюють самостійний правовий інсти-
тут, що регламентує діяльність експерта, особли-
вості його статусу, правову природу висновків, 
що складаються ним, а також ставлення слідчого, 
прокурора, суду й інших осіб, які беруть участь у 
справі (підсудного, потерпілого тощо), до експе-
рта і його висновку. 

Організаційно-правові засади судово-
експертної діяльності визначено Законом Украї-
ни від 25 лютого 1994 р. „Про судову експерти-
зу„ (далі – Закон). Відповідно до ст. 7 цього За-
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кону, судово-експертна діяльність в Україні здій-
снюється державними спеціалізованими установа-
ми та відомчими службами – інститутами судових 
експертиз Міністерства юстиції України (Київсь-
ким, Харківським, Донецьким, Львівським та Оде-
ським), що діють на підставі Інструкції про приз-
начення і проведення судових експертиз, затвер-
дженої наказом Міністра юстиції від 8 жовтня 1998 
р. № 53/5, установами Міністерства охорони здо-
ров’я (судово-медичні та судово-психіатричні екс-
пертизи), експертними службами Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністерства оборони 
України, Служби безпеки України. 

Названим законом передбачено також мо-
жливість здійснення судово-експертної діяльнос-
ті на підприємницьких засадах: на підставі спеці-
ального дозволу (ліцензії) та громадянами за ра-
зовими договорами. Видача ліцензій, а також 
атестація судових експертів із числа працівників 
підприємницьких структур і громадян здійсню-
ються Мін’юстом і МОЗ відповідно до їх повно-
важень. Атестованій особі присвоюється квалі-
фікація судового експерта. 

Судово-експертна діяльність здійснюється 
на принципах законності, незалежності, об’єк-
тивності й повноти дослідження. Згідно зі ст. 9 
Закону, органи дізнання, досудового слідства та 
суди зобов’язані доручати проведення експертиз 
переважно фахівцям, які мають кваліфікацію ек-
сперта. 

Отже, судово-експертна діяльність повинна 
здійснюватися відповідними державними орга-
нами або під контролем держави. Її метою є за-
безпечення високого професійного рівня експер-
тних досліджень і надання судам і слідчим орга-
нам неупереджених висновків експертів. Пріори-
тет у проведенні судових експертиз надається 
державним спеціалізованим установам і експерт-
ним службам. І тільки якщо в спеціалізованій 
установі або експертній службі немає експерта з 
відповідної галузі знань, проведення експертизи 
доручається представникові підприємницької 
структури чи громадянину-підприємцю, які ма-
ють кваліфікацію судового експерта. Так само 
має вирішуватися це питання, коли спеціалізова-
на установа (експертна служба) з поважних при-
чин не має можливості забезпечити експертне 
дослідження, особливо у випадках його невід-
кладного проведення. 

Трапляються непоодинокі випадки, коли 
проведення експертизи пов’язане з використан-
ням специфічних знань (наприклад, із патопси-
хології, психології, деяких галузей медицини, 
психосоматики тощо), проте не тільки в спеціалі-

зованих установах (експертних службах), а й се-
ред підприємців немає експертів, які ними воло-
діють. Саме тому в Законі передбачено можли-
вість проведення експертизи громадянами, які не 
мають кваліфікації судового експерта. У такому 
разі необхідно укласти відповідний договір між 
громадянином-фахівцем і судом, який повинен 
упевнитися в тому, що громадянин володіє спе-
ціальними знаннями з предмета експертизи і зда-
тний виконати експертне дослідження. 

Під спеціальними знаннями судового експе-
рта належить розуміти не тільки загальне уявлення 
особи, але й її спеціальну експертну підготовку, 
досвід практичної роботи за відповідною спеціаль-
ністю, вміння використовувати всі необхідні засо-
би і методи для проведення дослідження. 

Та які б спеціальні знання не застосовував 
експерт у ході дослідження, його висновок зав-
жди повинен базуватися на наукових даних. У 
всіх випадках експерт обґрунтовує свої висновки 
достовірними і перевіреними науковими факта-
ми, а не тими, котрі перебувають ще в стадії роз-
робки, потребують перевірки чи є спірними. 

Законодавець передбачив, що при наявності 
даних, які дають підстави вважати, що обвинува-
чений під час вчинення суспільно небезпечного 
діяння був у обмежено осудному стані, слідчий для 
визначення психічного стану обвинуваченого при-
значає судово-психіатричну експертизу [7, Ст. 
204]. Автор не може погодитись із таким порядком 
встановлення обмеженої осудності.  

Встановлення стану обмеженої осудності 
потребує вирішення кола питань психологічного 
змісту стосовно осіб з психічними аномаліями та 
виходить за межі компетенції судово-психіат-
ричної експертизи, бо її предметом є питання 
діяльності осіб, індивідуально-психологічні осо-
бливості яких відповідають нормі (особливості 
сприйняття певних явищ у певних умовах, мож-
ливість адекватно їх оцінювати, особливості реа-
гування на екстремальні ситуації). 

Крім того, вирішення експертних питань 
психологічного змісту стосовно осіб із патологі-
єю психіки не може входити й у компетенцію 
судово-психіатричної експертизи як області ви-
користання медичних, а не психологічних знань. 
Тому наукове вирішення цих питань може бути 
забезпечено тільки розвитком і застосуванням 
межової галузі науки – патопсихології [10, с. 17]. 
Патопсихологія знаходиться на стику двох наук: 
психіатрії та психології. Тому доцільно призначати 
комплексну психолого-психіатричну експертизу, 
предметом дослідження якої „... зазвичай є дві гру-
пи питань: про психічне здоров’я особи (відповідь 
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на це дає експерт-психіатр) і про індивідуально-
психологічні особливості підсудного (компетенція 
експерта-психолога)” [2, с. 9]. 

Комплексна судова психолого-психіатрична 
експертиза (далі – КСППЕ) має дуже важливе до-
казове значення в справах про вчинення злочину 
особами, які визнані судом обмежено осудними. 
Це зумовлюється тим, що тільки професійні психі-
атри та психологи досконало володіють спеціаль-
ними знаннями, за допомогою яких можна виявити 
в особи психічний розлад та його вплив на пізнава-
льну та емоційно-вольову сферу психіки особи під 
час вчинення нею злочину. І тільки КСППЕ може 
дати професійний висновок щодо зазначених пи-
тань [9, с. 261-265].  

Ведучи мову про роль експертизи при ви-
значенні обмеженої осудності, слід зазначити, 
що юридична практика потребує наукового об-
ґрунтування під час вирішення питань психоло-
гічного змісту, які виникають у процесі судового 
розгляду кримінальних справ. Функції судово-
психологічної експертизи, як вважають М. В. 
Костицький, М. М. Коченов, полягають у точній 
і об’єктивній оцінці багатоаспектних індивідуа-
льних особливостей психічної діяльності психіч-
но здорових обвинувачених. Загальним предме-
том судово-психологічної експертизи є психоло-
гічні особливості (властивості, стани, процеси) 
психічно здорової людини [5, с. 44; 6, с. 37]. 

Як доречно зазначає В. О. Коновалова, 
найбільш доцільним у цьому відношенні є приз-
начення комплексної психолого-психіатричної 
експертизи, що покликана вирішувати межові 
питання, що стосуються характеристики здорової 
психіки та такої, що викликає сумнів у своїй по-
вноцінності. Дослідження, наприклад, ступеня 
інтелектуального розвитку в неповнолітніх, які 
страждають олігофренією в ступені дебільності, 
специфіки їхньої пізнавальної діяльності, здат-
ності правильно сприймати й оцінювати явища 
та обставини навколишньої дійсності дозволяє 
зробити висновки, що нерідко спричиняють ви-
значені юридичні наслідки. Це може бути звіль-
нення від кримінальної відповідальності, виклю-
чення тих чи інших показань із бази даних свід-
ків, встановлення обмови або самообмови, вияв-
лення того, що характер тих чи інших проявів 
зумовлений фантастичними нашаруваннями або 
схильністю до навіювання [4, с. 112]. 

Слушно зауважують Ю. М. Антонян та С. 
В. Бородін, що виявлення того чи іншого розладу 
саме по собі не розкриває мотивів злочину й осо-
бливостей мотиваційного процесу. Тому завжди 
необхідно знаходити мотиви, але з урахуванням 

психопатологічних особливостей особи. Іншими 
словами, недостатньо знати діагноз, а потрібно 
встановити, як вплинула психопатія чи інший 
розлад психіки на суб’єктивне формування зло-
чинної поведінки. Тому так необхідне комплекс-
не психолого-психіатричне дослідження конкре-
тних осіб [1, с. 169-170]. 

Слід погодитися з думкою І. А. Кудрявце-
ва, який предметом комплексної психолого-
психіатричної експертизи визначає переважно 
„межову” психічну патологію, не виключаючи й 
психічної норми. Він цілком справедливо наго-
лошує, що немає сенсу проводити декілька екс-
пертиз із метою дослідження одного й того ж 
предмета та встановлювати послідовність прос-
тих, а потім комплексних експертиз. Необхідно 
проводити єдину комплексну психолого-психіат-
ричну експертизу, що зможе вирішити питання 
як патології, так і норми [8, с. 82-83]. 

Як вважає М. В. Костицький, відповідна 
експертиза повинна називатися патопсихологіч-
ною. Однак у зв’язку з недостатнім поки що роз-
витком цієї науки,  дискусіями з приводу її само-
стійності й навіть існування як науки взагалі на 
практиці має місце проведення комплексних су-
дових психолого-психіатричних експертиз, в 
яких беруть участь спеціалісти психології і пси-
хіатрії [5, с. 44]. 

КСППЕ – окремий напрямок наукової та 
експертної діяльності, який аналізується, мето-
дично забезпечується психіатрією, психологією 
та судовою експертологією і базується на поло-
женнях чинного законодавства. Для встановлен-
ня наявного в особи психічного розладу, через 
який вона під час вчинення злочину не була зда-
тна повною мірою усвідомлювати свої дії чи ке-
рувати ними, слід призначити та проводити за-
значену експертизу. Для цього державою створе-
на ціла система спеціальних установ, представ-
лених: Українським науково-дослідним інститу-
том соціальної і судової психіатрії та наркології, 
на який Наказом Міністерства охорони здоров’я 
України покладено функції головної установи з 
проблем судової психіатрії та здійснення науко-
во-методичного керівництва експертними комі-
сіями України; спеціалізованими установами – 
Київським міським та Донецьким обласним 
центрами судово-психіатричної експертизи, де 
виконуються як амбулаторні, так і стаціонарні 
експертизи; підрозділами судово-психіатричної 
експертизи (амбулаторними та стаціонарними) в 
структурі психіатричних лікарень і психоневро-
логічних диспансерів, зокрема десятьма стаціо-
нарними відділеннями для осіб, які утримуються 
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під вартою, та 27-ма амбулаторними судово-
психіатричними експертними комісіями (з них 9 
комісій є об’єднаними, амбулаторно-стаціонар-
ними, 18 – тільки амбулаторними). Всі адміністра-
тивні території України забезпечені амбулаторни-
ми судово-психіатричними експертними комісія-
ми, близько половини областей України мають 
відділення для проведення стаціонарної експерти-
зи, які виконують функції міжобласних [3]. 

КСППЕ може проводитись амбулаторно, 
стаціонарно, в судовому засіданні. Вона може 
бути первинною, додатковою й повторною. Пер-
винною є експертиза, яка призначається у кримі-
нальній справі з даних питань уперше. Додатко-
вою є експертиза, яка призначається для вирі-
шення окремих питань, які не були встановлені 
при первинній експертизі, а також у разі непов-
ноти або недостатньої якості первинної експер-
тизи, і проведення її доручається експертам у 
тому самому або іншому складі. Повторною є 
експертиза, яка призначається, якщо висновок 
первинної експертизи суперечить матеріалам 
справи, викликає сумніви щодо його правильно-
сті і визнаний органами дізнання, слідчим, про-
курором, судом необґрунтованим. Призначення 
повторної експертизи повинно бути вмотивова-
не, а її проведення доручається іншому, більш 
кваліфікованому складу експертів. 

Предметом КСППЕ є встановлення в особи 
психічного розладу та визначення його впливу 
на можливість особи усвідомлювати свої дії та 
керувати ними під час вчинення злочину. 
Об’єктами КСППЕ є підозрювані, обвинувачені 
та підсудні, стосовно яких у органів дізнання, 
слідства та суду виникли сумніви щодо їх осуд-
ності; матеріали кримінальної справи, медична 
документація, аудіовізуальні матеріали та інша 
інформація про психічний стан особи, щодо якої 
проводиться експертиза [9, с. 265-270]. 

КСППЕ спрямована на вивчення змісту і 
структури індивідуальної свідомості та адекватної 
поведінки людей у процесі вчинення тих чи інших 
діянь або відображення явищ навколишнього сере-
довища. За допомогою цієї експертизи можна 
отримати дані, що дозволяють зрозуміти і прави-
льно оцінити особливості психічної діяльності та 
проявів людини, які мають значення для висновків 
правового характеру. Зокрема, висновок КСППЕ є 
однією з основних підстав для визнання судом 
особи обмежено осудною та застосування щодо неї 
примусових заходів медичного характеру. 

Висновки. Отже, КСППЕ – окремий на-
прямок наукової й експертної діяльності, що є 
складовою психіатрії, психології та судової екс-

пертології та базується на положеннях чинного 
законодавства. Для встановлення наявного в 
особи психічного розладу, через який вона під 
час вчинення злочину не була здатна повною мі-
рою усвідомлювати свої дії чи керувати ними, 
можна призначити та провести зазначену експер-
тизу. Висновок КСППЕ є самостійним доказом у 
кримінальному процесі, за допомогою якого осо-
бу можна визнати суб’єктом злочину. Саме від 
результатів експертизи залежать характер і зміст 
прийнятого судом рішення про визнання особи 
обмежено осудною, призначення у зв’язку з цим 
відповідного покарання, примусових заходів ме-
дичного характеру.  
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Summary 

The article reveals the concept of comprehensive judicial  psychological and psychiatric examination 
to establish the state of  , insanity or limited, and the value for establishment of the perpetrator. 
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limited sanity, expertise, expert’s  conclusion. 
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Значение  комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ)  
для установления субъекта преступления  

 
Аннотация 

Раскрывается понятие комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы,  об 
установлении состояния вменяемости, ограниченной или невменяемости, а также значение для уста-
новления субъекта преступления. 
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