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Резюме: В статията са разгледани едни от най-важните проблеми за

съвременното юридическо и психологическо познание. Анализирани са теоретични и

приложни аспекти на мотивацията за престъпна дейност. Представени са различни

гледни точки, подходи и типологии на престъпната дейност.

Съществено място в статията заема изследване на връзката между особеностите

на личността и осъществяването на престъпна дейност. Сравнени са приликите и

различията между психологически теории за отношението личност, мотивация и

престъпна дейност. Изследвани са различни типологии на престъпника, техните

обяснителни възможности и практическа приложимост.
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Abstract: One of the most important problems of the contemporary law-psychological

knowledge is seen in this article. The theoretical and practical aspects of the motivation of the

criminal activity are analyzed. Different points of view, approaches and typology of the

criminal activity are presented.

Investigation of the connection between characteristics of personality and the criminal

activity take an essential part in the article. The similarities and differences of various

psychological theories on the relation between the personality, motivation and the criminal

activity are compared. Different typologies of the criminal personality, their explain

possibility and practical applicability are investigated.
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1. Мотиви и престъпна дейност

Мотивът заема основно място в психичната детерминация на престъплението.

Престъпления без мотив няма. Проблемът е, че той не винаги се осъзнава достатъчно от
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самия престъпник, а и трудността да бъде установен в процеса е много голяма. В

мотивацията на престъплението участва целият минал опит на личността.

Мотивът на престъплението е свързан с психичното състояние на престъпника,

възникнало в процеса на разрешаване на противоречието между източника на

престъпна активност и начина за нейната реализация (Tredoux, 2005). Мотивацията

динамизира, енергизира и направлява поведението на личността в конфликтна

ситуация. В процеса на мотивиране на престъплението се проявяват в най-голяма

степен деформациите на интересите и ценностните отношения на личността.

Мотив за извършване на всяко конкретно престъпление е актуализирана

потребност за действие, което е общественоопасно и се третира от наказателния кодекс

като престъпление.

Самото престъпно действие не е безалтернативно. Личността винаги има

възможност да избере и други варианти на поведение, т.е. да мотивира извършването

на други действия, които нямат обществено опасен характер и които също й дават

възможност да задоволи успешно свои потребности, интереси, стремежи и желания без

да нарушава правните норми. Умишленото правонарушение е резултат от оформено

безразличие и пренебрежително отношение към правните норми (Buss & Patricia, 2011).

Мотивът за извършване на дадено престъпление е показателен за наличието на

определени смущения в социалнопсихическото развитие на личността и в нейното

общуване със социалната среда. Той е показателен за степента на усвояване на

ценностните и нормите на обществото. Актуализирането на една потребност за

престъпно действие, т.е. мотивът за извършване на престъпления зависи твърде много

от достигната степен в социалното развитие на личността. И в най-критични ситуации

определени лица могат да се откажат от извършване на престъпления, оценявайки

трезво последиците от тези действия (Corr & Matthews, 2009).

2. Класификация на мотивите за извършване на престъпления

Най-честите мотиви за извършване на престъпление са:

 Корист. Отнася се за престъпления, при които стремежът за набавяне на

материални облаги подчинява поведението на престъпника. Користта се проявява в

много широки граници - от дребната кражба до тежки, организирани кражби или

грабежи. В социален аспект користта все повече става морално обяснима /или
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оправдана/ сред правонарушителите с по-нисък социален статус и ограничени

материални възможности и е доминираща сред извършителите с по- високо

образование и социален статус. Под влияние на користни мотиви могат да се извършват

кражби, грабежи, убийства (Stankov, 2009).

 Хулигански подбуди. Те се проявяват, когато извършителят или

извършителите нарушават установения обществен ред, но не търсят някаква лично

изгода от своите действия. Това нарушаване на обществения ред може да стане чрез

скандали и конфликти. Дръзките нарушения на обществения ред могат да завършат с

побоища, включително и убийства. Хулиганският мотив почти винаги е свързан с

актуализиране на потребност за извършване на дръзки и цинични действия, както и за

предизвикване на скандали на обществени места (Chufarovskiy, Enikeev, 2007).

 Отмъщение. Това е най-разпространеният мотив в криминалната практика.

Поражда се на лична основа и е лишен от елементите на по-значителна социалност.

Този мотив актуализира потребност и се проявява в действия за възмездие по повод

нанесено обида, накърнено честолюбие, малтретиране и др. С такъв мотив могат да се

извършат и престъпления срещу лица от полицията, които са участвали в

предотвратяване на конфликти или в пресичане на престъпления. Лицата, извършващи

престъпления под влиянието на такъв мотив са злонамерени. Психологическият анализ

на престъпното поведение на престъпници разкрива отмъщението като желание на

престъпника да причини най-голямо зло на определено лице, основаващо се на

потребността от възмездие за причинено лично нему или на друго лице зло, с което да

се възстанови справедливостта, такава, каквато тя отговаря на неговите примитивни

разбирания (Enikeev, 2010).

 Себезащита. Като себезащитни трябва да бъдат характеризирани

престъпленията, в чиято основа лежи потребността на личността за себезапазване като

биологичен индивид и личност чрез извършване на престъпление. В своята дълбочина

мотивът е подчинен на инстинкта за самосъхранение с тази особеност, че той може и

следва да бъде под контрола на съзнанието. В психологически план себезащитата може

да се разкрива като крайно уродливи форми на неправомерна защита на собствения

интерес (Маdzharov, 2011).

 Престъпна солидарност. Солидарността се определя като единство на

убежденията и действията, взаимна помощ и поддръжка, основани върху общността на



4

интересите и необходимост от осъществяване на общи цели (Myers, 2013). Проявена в

сферата на престъпността, солидарността придобива изцяло антисоциална насоченост и

изменя социалното си съдържание. Мотивът придобива най-голямо значение при

груповите престъпления и дейността на престъпните организации.

 Самоутвърждаване. Този мотив е свързан с проява на негативна реализиция.

В период на социална нестабилност много хора използват престъплението като

средство за достигане на социалните роли. Повечето хора обаче извършват това тайно

от общественото мнение. Насочването на личността към агресивен и престъпен акт в

конфликтната ситуация е опит за своеобразна неадекватна компенсация на

съществуващия дефицит от социално признание на личността поради нейните нереални

или неправилно насочени претенции (Roesch,, Hart, Ogloff, 2011).

3. Типологии на престъпника

Съществуват множество типологии на престъпника. Ето и някои от най-

утвърдените в научната литература (цит. по Stankov, 2007, с. 257–258):

Типология на престъпника според Чезаре Ломброзо – първата научна

класификация на престъпниците:

а) Престъпник по рождение.

б) Престъпник по навик.

в) Престъпник поради страст.

г) Случаен престъпник.

Типология на престъпника според Рафаело Гарофало:

а) Престъпници, които поради вродените си психични аномалии са

неприспособими към никоя среда - тези лица трябва да бъдат лишавани от живот

според Гарофало.

б) Престъпници, които не са с вродени аномалии и могат да се вградят в

социалната среда след по-продължително или кратковременно изолиране в затвор.

в) Случайни правонарушители, у които алтруистичните чувства са недостатъчно

развити.

Типология на престъпника според Енрико Фери:

а) Престъпници по рождение.

б) Престъпници по навик.
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в) Престъпници поради страст.

г) Престъпници поради лудост.

д) Случайни престъпници.

В тази типология новост е четвъртият тип - престъпници поради лудост, който

не съществува при Ч. Ломброзо. Фери обосновава теоретично психично болните

престъпници да бъдат настанявани в психиатрични заведения.

Конституционална типология на престъпника според Ернст Кречмер:

а) Лептосомният (астеничният) тип се характеризира с не особено развита

костна система, тесни рамене, тънки ръце и крака, слаба мускулатура, на която могат да

се “четат ребрата“.

б) Атлетичният тип се характеризира със силно развита костна система,

мускулатура и здрава кожа.

в) Пикническият тип “в средна възраст” се характеризира със силното развитие

на главата, гърдите, корема, със склонност към затлъстяване при “нежна структура на

двигателния апарат“.

Към тези три основни типа Кречмер прибавя и четвърти тип - диспластичен

човек, в който могат да се открият конституционалните черти от другите три типа.

Идеята на Кречмер намира продължение и в изследванията на Уилям Шелдън.

Шелдън обособява три групи:

а) Едноморфният тип със силно развити вътрешни органи и жлъчка.

б) Мезоморфният тип с развит скелет и мускулатура.

в) Ектоморфният тип с нежна кожа и развита нервна система.

Шелдън стига до извода, че криминално най-зависими от собствената си

физическа конституция са представителите на мезоморфния тип.

Типология на Карл Леонхард за акцентуациите на личността

Акцентуация на характера на личността е понятие, въведено от Леонхард и

означава прекалена изразеност на определени черти на характера. Акцентуациите на

характера могат да преминават една в друга под влияние на различни фактори:

особености на семейното възпитание, социално обкръжение, професионална и учебна

дейност, психофизиологични особености, физическо здраве. При сложни

психотравмиращи ситуации, продължително въздействащи върху акцентуираните

черти на характера, могат да възникнат сложни афективни (повишено-емоционални,
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страстни) реакции, неврози и други психични разстройства, които могат да доведат до

престъпно поведение (Reis & Sprecher (eds.), 2009). Леонхард изследва и описва 10

акцентуации на личността.

Хипертимен тип

Този тип хора са подвижни, общителни, приказливи, буйни, много шумни.

Стремят се да командват, в по-голямата част от времето са в приповдигнато

настроение. Този тип хора имат добро самочувствие, добър апетит, често не се

съобразяват със социалните норми, при неуспех изпадат в гняв.

Параноиден тип

Този тип хора са чувствителни към обиди и огорчения. Те са отмъстителни, не

забравят лесно обидите. Тези хора притежават силно развито честолюбие и отстояват

настойчиво собствените интереси. Този тип хора са мнителни и страдат от извършена

несправедливост спрямо тях.

Емотивен тип

У този тип хора най-силно акцентуираната (изразена) черта на темперамента е

съпреживяването. Хората, които принадлежат към този тип лесно се разплакват,

гледайки филм, а сцена на насилие може да предизвика у тях траен стрес, съпроводен с

нарушен сън. Най-често този тип хора са добросърдечни, лесно прощават

недостатъците на другите хора, при конфликт се стремят бързо да преодолеят

противоречията. Тези хора изпитват особена любов към природата, обичат да се грижат

за растения и за животни.

Педантичен тип

Този тип хора постоянно се съмняват в правилността на извършената от тях

работа. Тези хора са пунктуални, прилежни, обръщат особено внимание на чистотата и

реда. Често предизвикват конфликти, поради остри реакции спрямо всяко извършено

нарушение. Тези хора изпълняват възложената им работа без да бързат, без да

проявяват припряност, търпеливо се стремят към високо качество и прецизност.

Високата педантичност у тези хора е свързана със занижена самооценка, с дълбинни,

често прикрити комплекси за малоценност (Ganchevski, 2011).

Тревожен тип

За този тип хора са характерни стресовите, тревожни състояния. Тези хора са

боязливи и страхливи още от детските си години и най-често не успяват да преодолеят
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тези свои характерови особености и в по-късна възраст. Този тип хора избягват

шумните, рисковани компании, изпитват затруднение в ситуации на изпит и проверки.

Стесняват се да говорят пред по-голяма група от хора, особено ако са непознати.

Отправените към този тип хора критични бележки предизвикват у тях повишено

емоционално напрежение и стрес. Тези хора са с високо развито чувство за дълг и

отговорност и проявяват високи морални изисквания към околните. Тези личностови

особености са свързани най-често с чувство за непълноценност, което тези хора се

стремят да преодолеят чрез максимално добре свършена работа и чрез

себеутвърждаване в професията. Хората, които принадлежат към този тип не търпят

насмешки, дори леки хумористични бележки възприемат като накърняване на

човешкото достойнство (Pershina, Faber, 2011).

Циклотимичен тип

Този тип се среща в два варианта:

1) Типични циклотимици – като деца тези хора са шумни и енергични, по-късно

те се превръщат в домошари, често се оплакват от безсъние или сънливост. Този тип

хора отговарят на упреците и забележките с раздразнение, дори с грубост и гняв, които

бързо преминават във вътрешно униние, депресия, дори в желание за самоубийство.

Типичните циклоидни промени на състоянията обикновено става на три седмици.

2) Лабилни циклотимици – фазите на промени на настроението при тези хора

обикновено са по-къси отколкото при типичните циклотимици. “Лошите” дни при този

тип са изпълнени по-скоро с лошо настроение, отколкото с вялост и отпуснатост. В

периоди на подем тези хора се стремят към шумни, големи компании. Самооценката на

тези хора често е лабилна, подвластна на настроението.

Демонстративен тип

Представителите на този тип се отличават с безкраен егоцентризъм, с жажда за

пост, внимание, възхищение, съчувствие и удивление. Най-тежко тези хора

преживяват, ако техните усилия и активност останат незабелязани и неоценени.

Обикновено тези хора са заети с афиширане на собствената си личност. Тяхната

привидна емоционалност често е прикриване на липсата на дълбоки чувства. По-скоро

това е експресия на емоции, театралнечене, позьорство. Тези хора се стремят към

лидерски позиции, към заемане на изключително място в групата. Самооценката на
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тези хора е далеч от реалната. Те притежават патологична способност да изопачават

нещата. Поради това те често лъжат като физиономията им остава съвсем невинна.

Възбудим тип

Този тип хора се характеризират с непослушание в детска възраст и трудности в

регулацията на поведението. Някои изследователи издигат хипотезата, че при тези хора

е забавено развитието на втората сигнална система. Често този тип хора нямат желание

да учат от началните класове. Тези хора не понасят самотата, недостатъчната им

организираност и самоконтрол не им позволява да заемат лидерска позиция. Този тип

хора изостават в ученето или го прекъсват. За тези хора никой труд не е привлекателен,

затова те работят само при крайна необходимост. Равнодушни са към бъдещето, живеят

само в настоящето. Реакциите на възбуда се подтискат трудно и затова тези хора могат

да бъдат опасни за околните (Маdzharov, 2007).

Дистимен тип

Този тип хора са сериозни, с подтиснато настроение и с преобладаване на

песимистична нагласа за бъдеще. В разговор са много пестеливи на думи, дори

мълчаливи, трудно може да се забележи у тях безгрижие, весело настроение. Тези хора

избягват шумни компании и събиране на много хора. Лицеизразът им е прекалено

сериозен, дори подтиснат, начумерен.

Екзалтиран тип

Отличителна черта на тези хора е способността да изпадат във възторг, да се

възхищават, да бъдат винаги усмихнати, да излъчват радост и удовлетвореност от

живота. Това чувство при тези хора настъпва по вътрешна причина, а не по обективна.

От друга страна този тип хора могат лесно да се разочароват и да изпаднат в отчаяние.

Отчаянието при тези личности може много бързо, внезапно да бъде изместено от

голяма радост, прилив на възторг.

Представените проблеми, идеи и типологии разкриват спецификата на

юридическата психология като научна дисциплина, която изследва и търси обосновани

отговори на нерешените въпроси и противоречия на съвременното общество, свързани

с психологическите аспекти на правовите отношения, престъпното поведение и с

възможностите на психологията за възпитаване и приобщаване на личността към

законосъобразно поведение.
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