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ПРОБЛЕМНІПИТАННЯЗАСТОСУВАННЯ 

ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Примусове здійснення психіатричної доnомоги є важливою 

nо.::ітичною і nравовою проблемою, центральне місце в якій займа

ють nитання забезпечення nрав людини. Чинне кримінальне і кримі

нально-процесуальне законодавство nередбачає систему норм, 

спрямованих на об'єктивне і гуманне вирішення цих питань і забез

nечення інтересів психічно хворих людей. Разом з тим приклади 

минулого, коли примусове психічне лікування, nризначене в поряд

ку кримінального судочинства, використовувалося з метою ізоляції 

невгодних осіб, свідчить про недостатmо ефективність цих норм. 

Згідно зі ст. 3 Конституції України людина, іТ життя і здо

ров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. 

Примусові заходи медичного характеру, застосовані в сфері 

І<римінального судочинства, є комnлексним кримінальним і кримі

нально-процесуальним інститутом, вивчення якого може бути ефек

тивним на стику матеріального і процесуального права. Його комп
лексність полягає в тому, що матеріально-правові основи застосу

вання nримусових заходів медичного характеру реалізовуються в 

формах при дотриманні умов, визначених кримінально

nроцесуальним законом. 

Правовий стан nсихічно хворих людей і характер застосу

Ішння до них пеюшх мір визначаються рівнем rуманізації і демокра

тизації суспільства. У російському праві ще в XVII ст. зустрічаються 
положення, які виключають застосування покарання до душевнох

ворих . Згідно з"Військовими артикулами Петра І" (1716р.) психічні 

захворювання могли бути приводом для пом'якшення покарання або 

звільнення від нього (7, с. 456, 457). 
Проект Кримінального кодексу України розглядає rтримусо-

178 



ві заходи медичного характеру в поміщепні особи, яка вчинила сус

пільно небезпечне діяння, в спеціальний лікувальний заклад з метою 

й обов' язково го лікування, а такоЖ попередження вчинення нею су
спільно небезпечних діянь. Примусові заходи медичного характеру 

можуть бути застосовані судом до осіб: а) які вчинили в стані неосу

дності суспільно небезпечні діяння, що підпадають під ознаки діянь, 

передбачених статтями Особливої частини КК; б) які вчинили зло

чин у" стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до вине
сення вироку або під час відбування покарання, що позбавляє їх мо

жливості усвідомлювати свої дії або керувати ними (7, с. ЗО). Цей 

перелік осіб є вичерпним. 

Вбачається, що даний законопроект у разі його прийняття 

не буде забезпечувати реалізаціЮ конституційних норм (ст. 3), 
оскільки однією з актуальних проблем кримінального права і судо

вої психіатрії є питання про обмежену (зменшену) осудність. 

Чинне законодавство, а також проекти Кримінального і 

Кримінально-процесуального кодексів України не nередбачають 

можливості застосування судом заходів медичного характеру щодо 

осіб, у яких здатність керувати своєю nоведінкою знижена у зв' язку 

з психічним захворюванням. 

· Було б доцільним передбаЧити в законі можливість звіль
нення судом від кримінальної відnовідальності осіб, які страждають 

тяжкими психічними захворюваннями, що не виключають осуднос

ті. При цьому було б доцільним ( за наявністю достатніх умов) за-. 
стосувати примусові заходи медичного характеру до осіб, які винні в 

скоєні злочинів у тих випадках, коли тяжкість психічного захворю

вання або його значення в кримінальній поведінці особи роблять не

гуманним і неефективним призначення покарання. Це б сnрияло до

сягненню мети забезпечення більш rуманного ставлення до осіб, які 

страждають психічними захворюваннями, при вирішенні питання 

про їх кримінальну відповідальність. 

У Конституції України, в чинних законах прямо nроголо

шена nрезумпція невинності, але nрезумпція осу дності такого зако

нодавчого закріплення не одержала. Разом з тим остання має надз

вичайно важливе значення для забезпечення законності, дотримання 

прав громадян і захисту їх інтересів. 

На наш погляд, слід приєднатися до думкИ окремих авторів 
про . презумпцію осудності. Так, Н.А. Дрьоміна вважає, що осора, 
щодо якої провадиться кримінальне судочинство, вважається осуд

ною, доки ії неосудність не буде доведена в установленому законом 

порядку. До виfіесення постанови суду, Якою громадянин визначає-
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ться неосудним і не підлягаючи кримінальній відповідальності, ні

хто не може визнати його неосудним. Висновки експертів про не

осудність особи не спростовує презумпції осудності. Думка слідчо

го, виражена в постанові про направлення справи до суду для вирі

шення питання про застосування примусових заходів медичного ха

рактеру, не значить, що особа є неосудною, як не може вважатися 

встановленою вина особи в скоєні злочину, якщо вона констатована 

в обвинувальному висновку, але не підтверджена вироком суду 

(І, с. 27, 28). 
Презумпція осудності не повинна бути предметом доказу в 

кожній кримінальній справі. Навпаки, неосудність кожного разу 

підл:ягає доказуванню, але тільки в тих випадках, коли виникає сум

нів в осудності звинуваченого. Презумпція осудності · має принципо

ве значення дл:я вирішення правового статусу особи, стосовно якої 

вирішується питання про визначення їі неосудного і застосування 

до неї примусових заходів медичного характеру. На нашу думку, до 

констатування судом неосудності (тобто в процесі досудового і су

дового слідства) така особа не може бути названа неосудною. 

Не можна розділити думку окремих авторів (P.l. Міхєєв, 
АЛ. Овчинникова), що з моменту, коли слідчим одержано висновок 

експерта про неосудність особи, ця особа втрачає процесуальний 

статус підозрюваного або звинуваченого. Сумніви в осудності.такої 

особи, хоча б і підтверджені висновком експертів, не повинні позба

вляти таку особу процесуальних прав підозрюваного чи звинуваче

ного (2, с. 250; З, с . 27). 
Згідно зі ст. 411 проекту Кримінально-процесуального ко

дексу України процесуально закріплені права особи, щодо якої здій

снюється провадження про застосування примусових заходів медич

ного характеру, але з застереженням "якщо їй не перешкоджає хара

ктер їі захворювання", про що має бути вказано у висновку судово

психіатричної експертизи (6, с. 187). Але вважаємо доцільним при 
встановлені факту психічного захворювання такої ?соби і при наяв

ності висновку експертної комісії про їі нездатність користуватися 

процесуальними правами, передбаченими ст. 411 КПК України, слід 
визнати обов'язковою участь не тільки захисника, а й законного їі 

представника, на якого повинні поширюватися процесуальні права 

цієї особи дл:я забезпечення захисту їі прав та інтересів. 

Таким чином, з нашої точки зору, доцільно внести пропози

ції щодо нової редакції Кримінального і Кримінально

процесуального кодексів України: а) у законопроектах слід визначи

ти поняття "обмежена (зменшена) осудність"; б) передбачити мож-
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ливість звільнення від кримінальної відповідальність осіб, які стра

ждають тяжкими психічними захворюваннями, що не виключають 

осудність; в) ввести поняття "презумпція осудності"; г) визнати 

обов'язковою участь у справах про застосування до психічно хворих 

примусових заходів медичного характеру їх законних представників 

з забезпеченням останніх процесуальними правами, якими може бу

ти наділена така особа при відсутності захворювання . 
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В.Ф. ОбоЛенцев 

АКТУ АЛЬНЬІЕ ПРОБЛЕМЬІ ЛА ТЕНТНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

Латентная преступность представляет собой многогранное 

социальное явление. Отдельнь1е его сторонм подвергались исследо

ванию в работах Р.М. Акутаева, А.М. Алексеева, С.С. Босхолова, 

М.М. Бабаева, С.Ф. Вицина, Н.К. Горяинова, И.Н. Даньшина, 

Г . И. Зябрянского, А.А . Ковалкина, А.А. Конева, А.М. Ларина, 

В.В. Панкратова, А . Н. Роша, ВЛ. Рябуева, А.С. Шляпочникова, 

И.Л. Шраги и других. Между тем многие проблемм латент.ной пре

ступности еще недастаточно полно разработанЬІ. некоторь1е из них 

носят дискуссищшьІй характер. Нет единства мнений о понятии ла

тентной преступности. Встречаются его различнме трактовки. 

Так, одни авторь1 понимают под латентной преступностью 

совокупность преступлений, оставшихся невьrявленньrми (неизвест

ньІми) . При зтом к числу суб-ьектов получения информации о со

вершенном преступлении иногда относят широкий круг лиц. Боль

шей же частью в числе таких суб-ьектов назьrвают правоохранитель

ньІе органь1 , органь1 уголовной "Юстиции, что представляется более 
правильнь1м . Вь1сказана и точка зрения о том, что латентная пре
ступность - зто совокупность совершенньІх преступлений, которая 

не зарегистрирована в уголовно-правовой статистике . Такое престу-
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