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ВСТУП
Судова психіатрія – міждисциплінарна наука, що виникла на перетині
психіатрії та юриспруденції, метою якої є вивчення психічних розладів
згідно з завданнями, які мають буди вирішені у цивільному та кримінальному процесі. Мета навчального посібника «Судова психіатрія» – сприяти засвоєнню студентами спеціальності 081 «Право» організаційно-правових і науково-практичних основ сучасної судової психіатрії, її місця
серед інших юридичних наук. Майбутні правознавці сучасної України
повинні своїми знаннями і практичними діями сприяти здійсненню справедливого, гуманного правосуддя, допомагати ефективному розкриттю
злочинів, попередженню суспільно небезпечних дій хворих на психічні
розлади, вміти правильно застосувати заходи медичного характеру й одночасно стояти на захисті основних прав, свобод та законних інтересів
таких осіб.
Згідно з навчальними програми курсу «Судова психіатрія» вищих
юридичних закладів освіти у пропонованому посібнику висвітлено основні загальнотеоретичні та організаційно-правові питання судової психіатрії та судово-психіатричної експертизи: предмет, становлення, мету,
завдання судової психіатрії та правовий статус судового експерта-психіатра, проблема неосудності і недієздатності, особливості обстеження обвинувачених, засуджених, свідків і потерпілих, аналіз видів судово-психіатричної експертизи у кримінальному і цивільному процесах, загальні
поняття про психічні захворювання, роль примусових заходів медичного
характеру щодо психічно хворих, особливості комплексної судово-сексологічної експертизи.
Правові відносини, з приводу яких виникають різноманітні спори,
можуть стосуватись будь-яких сторін людського життя. Слідчі, судді,
прокурори, адвокати при їх розгляді повинні професійно володіти необхідними правовими знаннями, а також вміти застосовувати знання суміжних спеціальностей і ефективно використовувати допомогу спеціалістів різних галузей знань, зокрема судової психіатрії.
Отже, судова психіатрія займає особливе місце в межах загальної психіатрії і є самостійним розділом науки і практики, який вбирає в себе різноманітний комплекс даних про патологію психічної діяльності людини.
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Це зумовило актуальність написання пропонованого навчального
посібника, адже сьогодні викладання судової психіатрії на юридичних
факультетах потребує оновлення методичного забезпечення, яке б відповідало новим педагогічним технологіям та реформам правової системи,
які проводяться у сучасній Україні.
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