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П Р И в І Т А Н Н я

Президента Міжнародного гуманітарного університету,
Народного депутата України,  

академіка НАПрН України с.в. ківалова
учасникам Третьої Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми кримінального права,  
процесу і криміналістики»

ВельМишАноВні  
учАсники тА гості конференції!

Перш за все, дозвольте Вас привітати в Міжнародному гумані-
тарному університеті – одному з наймолодших навчальних закладів 
України, в стінах якого фунціонують інститут національного та 
міжнародного права, медичний інститут, факультети економіки та 
менеджменту, лінгвістики та перекладу, компютерних наук та ін-
новаційних технологій, факультет підготовки іноземних студентів.  
В 2010 році створена спеціалізована вчена рада з правом прийняття 
до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття нау-
кового ступеня кандидата юридичних наук з трьох спеціальностей, 
відкрита аспірантура. Енергійність, швидкий розвиток, врахування 
новітніх тенденцій вищої освіти у поєднанні з серйозними науковими 
дослідженнями – все це формує власне обличчя університету в чис-
ленній та гідній когорті вищих навчальних закладів нашої держави. 
Зберігаючи класичні традиції, університет впроваджує нові освітні та 
наукові напрямки та технології, йде «в ногу» із часом.

Вельмишановні учасники! Ми живемо в добу кардинальних змін в 
економіці та правовій системі суспільства: в державі з успіхом прово-
диться судова реформа; прийнято Податковий кодекс України; потребує 
змін Конституція України. Підготовлено до прийняття Кримінально-
процесуальний кодекс України, на черзі прийняття інших законів. 
Потребує вдосконалення діяльність судових та правоохоронних ор-
ганів, посадових осіб всіх рангів в державі. Є і інші важливі про-
блеми, які необхідно вирішувати нам. В досліджені всіх цих та інших 
проблем нашої держави провідне місце належить науці, і зокрема 
навчальним закладам, в яких зосереджена наукова еліта України. 

Конференція присвячена десятиріччю з дня створення Міжна-
родного гуманітарного університету і проводиться по проблемам 
кримінального права, процесу та криміналістики. Робота конференції 
співпадає з тим, що на сучасному етапі боротьби з кримінальними 
діяннями в діяльності з попередження, розкриття та розслідування 
злочинів виникає низка складних завдань, котрі зумовлені, з одного  
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боку, вимогами активізації боротьби зі злочинністю, а з іншого – 
ускладненням цієї боротьби, зокрема, у зв’язку зі зрощенням ор-
ганізованої злочинності з економічними структурами та укріпленням 
корумпованих зв’язків; посиленням протиправної протидії здійсненню 
правосуддю злочинцями; використання ними нових способів здійс-
нення злочинів, досягнень сучасної науки. 

У роботі конференції беруть участь відомі вчені з кримінального 
права, кримінології, кримінального процесу, криміналістики, теорії 
оперативно-розшукової діяльності та практичні працівники судових 
та правоохоронних органів. На конференцію прислали свої матеріали 
понад 250 учасників. Наукову спільноту представляють більше ніж 
50 докторів наук, професорів, академіки та члени-кореспонденти  
Національної академії правових наук України, зарубіжні гості, прак-
тичні працівники.

Підвищення ефективності боротьби зі злочинністю є важливим 
загальнодержавним завданням, успішне вирішення проблеми не-
розкритих злочинів потребує нового підходу, негайного забезпечення 
практики оригінальними та ефективними засобами та методами, при-
йомами, спрямованими на стримування та оптимізацію попередження, 
розкриття та розслідування злочинів тому актуальність та значимість 
даної конференції обумовлена необхідністю наукового забезпечення 
боротьби зі злочинністю та встановлення ефективного механізму 
щодо протидії правопорушенням, виробленню рекомендацій, спря-
мованих на вдосконалення діяльності правоохоронних органів та 
впровадженню їх досягнень у практику боротьби зі злочинністю в 
сучасних умовах. На сьогодні правозастосовна практика чекає від 
юридичної науки реальної допомоги в пошуках оптимальної системи 
законодавства, побудови наукових концепцій та програм, розумного 
поєднання фундаментальних досліджень та прикладних розробок. 

Сподіваюсь, що на нашій конференції будуть обговорені найбільш 
актуальні проблеми кримінально-правових наук, будуть виявлені нові 
погляди на проблеми попередження розкриття та розслідування 
злочинів та розроблені дійові пропозиції щодо підвищення протидії 
злочинності на сучасному етапі розбудови Української держави, а 
робота конференції стане важливим етапом у розвитку науки; доз-
волить покращити співробітництво між науковцями не тільки нашої 
країни, а ї закордонними вченими в сфері протидії злочинності.

Дозвольте ще раз щиро привітати вас і побажати всім плідної праці 
щодо обговорення проблем протидії злочинності. Бажаю учасникам кон-
ференції творчих успіхів в подальшому науковому пошуку і запрошую 
до плідного обговорення та полеміки відносно поставлених проблем!

 Народний депутат України,
академік НАПрН України С.В. Ківалов
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о.и. адинЬяев
российский университет дружбы народов

ПРОБЛЕМЫ, вОзНИКАЮЩИЕ  
ПРИ РАссЛЕдОвАНИИ УБИЙсТв сОвЕРшЕННЫХ  

ПО МОТИвУ КРОвНОЙ МЕсТИ

Борьба с преступностью – одно из важнейших направлений го-
сударственной политики России. Наиболее опасными являются пре-
ступления против личности, включая умышленные убийства. Из 
числа убийств с отягчающими обстоятельствами, ответственность за 
совершение которых предусмотрена ч. 2, ст. 105 УК РФ, привлекает 
внимание норма об убийстве, совершенном по мотиву кровной мести 
(п. «е’», указанной статьи).

Кровная месть – это обычай, в равной степени свойственный лю-
бому народу при родовом строе как средство защиты интересов рода, 
и предписывает мстить членам рода обидчика, если сам обидчик не-
доступен для мести или не представляет ценности для своего рода. 
Под кровной обидой понимается убийство, тяжкое оскорбление либо 
иные противоправные или аморальные действия лица, повлекшие 
кровную месть в отношении его родственников со стороны лиц, 
которым такая обида была нанесена. Под мотивом кровной мести 
понимается осознанное внутреннее побуждение к убийству родствен-
ников лица, нанесшего кровную обиду. 

В настоящее время преступления во имя чести и практика кровной 
мести имеют место в Албании, Италии, в странах Ближнего Вос-
тока и в некоторых республиках Российской Федерации. Кроме того 
иногда преступления по мотиву кровной мести, могут встречаться 
в странах где нет данного обычая (ярким тому примером является 
убийство швейцарского диспетчера жителем Северной Осетии Вита-
лием Калоевым в 2005 году). 

В России преступления совершенные по мотивам кровной мести 
встречаются во всех селах республик Северного Кавказа (как пра-
вило, в сёлах мусульманских), хотя в последнее время с этим пре-
ступным обычаем стали сталкиваться и в других регионах России. 
Более того если раньше преступления по мотиву кровной мести со-
вершались в большой части жителями республик Северного Кавказа 
то в последнее время имелись случаи когда убийства по мотивам 
кровной мести совершали жители регионов не имеющих отношения 
к данному обычаю. 

Следует отметить, что в следственной и судебной практике по 
делам об убийствах из-за недостаточного понимания роли мотивов 
и целей и их уголовно-правового значения отмечается высокий про-
цент ошибок, возникающих при установлении и юридической оценке  
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мотивационной сферы преступного поведения. Обобщение мате-
риалов следственно-судебной практики по делам об убийствах сви-
детельствует, что следствие и суд зачастую игнорируют требование 
закона о том, что установление мотива преступления в соответствии 
с п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ является обстоятельством, подлежащим 
доказыванию по уголовному делу.

Судебно-следственная практика показывает, что уголовные дела 
по мотивам кровной мести в последнее время редко возбуждаются 
и расследуются. Это связано со многими факторами в частности: 
с недостаточной подготовкой сотрудников правоохранительных ор-
ганов, не умеющих правильно квалифицировать действия виновных 
и отграничивать преступление по мотиву кровной мести от смежных 
с ним деяний.

Расследование убийств, совершенных по мотиву кровной мести, 
представляет собой определенный вид деятельности, который ха-
рактеризуется поиском источников доказательственной и ориенти-
рующей информации; процессом доказывания; прогнозированием и 
нейтрализацией противодействия расследованию. 

При расследовании убийств по мотивам кровной мести необхо-
димо, прежде всего, учесть связь «преступник – жертва». Порядок 
действий, предпринимаемых для выдвижения и проверки версии об 
убийстве по мотиву кровной мести определяется в зависимости от 
территории, на которой произошло преступление. На территории 
традиционного распространения кровной мести, следует опросить 
родственников потерпевшего с целью выявления причины убийства; 
немедленно привлечь специалистов по примирению из соответству-
ющей комиссии, а если такая комиссия в регионе отсутствует, то 
обращение за помощью к населению, в частности, к старейшинам, 
религиозным деятелям и т.д. Если удается установить, с кем семья 
потерпевшего имела конфликт или отношения кровной мести, то 
надлежит выяснить, где находились и находятся лица, которые могут 
выступать мстителями, не подались ли они в бега, имеется ли у них 
алиби на время совершения убийства. 

Непосредственным поводом совершения этого преступления яв-
ляется ненадлежащее поведение потерпевшего, которое заключается 
в ранее совершенном убийстве, причинении вреда здоровью, личном 
оскорблении, нанесении иной тяжкой обиды. Поэтому при рассле-
довании убийств по мотиву кровной мести необходимо использовать 
помощь специалиста-психолога и специалиста по этнографии или 
этнологии соответствующего народа. Психолог помогает выявить 
субъективное восприятие подозреваемым мотива совершенного пре-
ступления, особенности формирования этого мотива. Этнолог привле-
кается по делам об убийстве по мотиву кровной мести и помогает 
определить, свойственен ли национальности, к которой причисляет 
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себя подозреваемый, обвиняемый кровная месть как обычай, и как 
он видоизменяется под влиянием социальной среды, в которой нахо-
дится субъект. Этнограф определяет, укладывается ли картина совер-
шенного преступления в рамки ритуала совершения кровной мести. 

Необходимо также добиться более эффективной работы правох-
ранительных органов на местах, так как очень часто они бывают в 
курсе произошедшего, но скрывают по различным причинам признаки 
преступлений. Также препятствием при проведении расследований 
выступает нежелание свидетелей убийства давать показания в силу 
страха, боязни расправы со стороны преступников, их родственников 
и даже собственной родни, опасения, что возникнет новая кровная 
месть. 

На сегодняшний день проблем, связанных с расследованием уго-
ловных дел об убийствах, совершенных по мотиву кровной мести 
достаточно много. Поскольку такие преступления посягают на жизнь 
– главную ценность человека, своевременное и правильное расследо-
вание уголовных дел об убийствах по рассматриваемым в настоящем 
исследовании мотивам представляется чрезвычайно важным. 

Анализ предварительного расследования уголовных дел об убийс-
твах, совершенных по мотиву кровной мести, позволяет сделать 
вывод о несовершенстве как материальных и процессуальных норм 
по данному вопросу, так и неразработанность процедур, отсутствие 
единообразного подхода в практике расследования таких дел. 

Расследование по рассматриваемой категории дел должно про-
изводиться в кратчайшие сроки. Проволочки в расследовании 
таких уголовных дел неминуемо приведут к разрастанию конф-
ликта, и в самом неблагоприятном варианте – к новым убийствам.  
Большинство проанкетированных сотрудников правоохранительных 
органов указало на то, что эффективным способом борьбы с кровной 
местью является своевременное изобличение виновных в убийствах 
лиц и привлечение их к уголовной ответственности. В то же время, 
указанное анкетирование показало, что единообразного понимания 
всего комплекса вопросов, связанных с расследованием дел ука-
занной категории среди правоохранителей не существует, причем 
как в регионах традиционного распространения кровной мести, так 
и за их пределами. Поэтому представляется необходимым система-
тизировать подход как к квалификации и определению понятий, так 
и к методике расследования данной категории дел.
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е.в. александренко
кандидат юридических наук, доцент 

национальная академия внутренних дел украины

К вОПРОсУ О ПРЕдУПРЕЖдЕНИИ сЕРИЙНЫХ 
сЕКсУАЛЬНЫХ УБИЙсТв

Среди обстоятельств, затрудняющих раскрытие и расследование 
серийных сексуальных убийств – неустановленные мотивы выбора 
преступниками своих жертв, что мешает вычислить следующее их 
нападение и жертву. Как признался «ростовский маньяк» Чикатило: 
«Я специально не искал жертву». Непредсказуемость действий ма-
ньяков, выбор ими времени и места совершения очередного преступ-
ления делает затруднительным или невозможным предупреждение 
этих преступлений, исходя только из сведений о жертве, местах и 
способе совершения преступления. Отсюда, говоря о предупреж-
дении этих убийств, можно вести речь только о профилактических 
мерах в отношении лиц с определенными наклонностями, которые 
могут совершать указанные преступления. 

К ним, в частности, можно отнести: ранее судимых за половые 
и некоторые другие преступления (истязания, пытки, жестокое об-
ращение с животными); лиц, проходивших по уголовным делам ука-
занных категорий, но избежавшим привлечения к ответственности 
вследствие прекращения в отношении них дел за недоказанностью  
(п. 2 ст. 213 УПК Украины) или по нереабилитирующим основаниям 
(п.1, 2, 4, 5 ч. 1 ст. 6 УПК), в т.ч. из-за недостижения возраста 11 лет),  
ст. 7, 7-3 УПК, в том числе с применением принудительных мер 
воспитательного характера (ст. 9 УПК); лиц, в отношении которых 
в возбуждении уголовных дел было отказано, и др.

Профилактические меры в отношении указанных категорий лиц 
состоят в необходимости наблюдения (контроля) за ними после пре-
кращения производства по делу, отбытия ими наказания, имея в 
виду, что эти лица имеют стойкие противоправные наклонности с 
«сексуальной окраской» и, как правило, впоследствии не прекра-
щают своей преступной деятельности. Такая профилактика должна 
осуществляться совместными согласованными усилиями многих 
служб и ведомств (УР, КМДД, участковыми инспекторами милиции 
и другими подразделениями ОВД, Минздравом, Минобразования и 
науки, Министерством по делам молодежи, семьи и спорта, службой 
по делам несовершеннолетних госадминистраций и др.). Сущность ее 
состоит в действенном, а не формальном наблюдении за поведением 
указанных категорий лиц, объективной оценке и оперативном инфор-
мировании о подозрительном их поведении других служб и ведомств; 
в совместных, согласованных решениях по принятию эффективных 



�

мер реагирования в их отношении; во внесении сведений о них в 
соответствующие учеты и базы данных (например, о фактах жес-
токого обращения с животными, подглядывании за детьми, случаях 
педофилии и т.п.) с целью дальнейшего использования указанной 
информации в деятельности правоохранительных органов (в т.ч. при 
проведении проверки подозреваемых по делам о серийных сексу-
альных убийствах). 

Предложенные меры потребуют принятия соответствующих 
нормативных актов о взаимодействии ведомств (которых и сейчас 
достаточно, но они должным образом не выполняются!), создания 
соответствующих информационных баз и учетов, разработки форм 
предоставления и получения информации из них, подготовки и про-
ведения соответствующих ознакомительных курсов для сотрудников 
указанных ведомств (для получения необходимых для указанной 
работы сведений о серийных сексуальных убийствах, маньяках, их 
психологических и особенностях поведения, в т.ч. в детском и под-
ростковом возрасте, категориях потенциальных жертв таких преступ-
лений, и др.), и подготовки кадров для этой работы. Целесообразно 
включить соответствующие курсы (факультативы) для студентов, 
обучающихся по специальностям «психология», «психиатрия», бу-
дущих педагогов. Обязательным также является изучение методики 
раскрытия и расследования указанной категории убийств для юри-
дических (прежде всего системы МВД) ВУЗов. Важным является 
надлежащее материальное обеспечение и финансирование указанных 
мероприятий, если мы хотим не на словах, а на деле сделать что-
то для уменьшения количества таких преступлений. Как правильно 
отмечается, «число выявляемых маньяков растет из года в год, а 
принципиальных подвижек в методике их выявления как не было, 
так и нет»1. Однако, в настоящее время для предупреждения этих 
преступлений не только каких-либо действенных, но и вообще каких-
либо мер не принимается. В результате, только закончился суд над 
«васильковским маньяком» Ю. Кузьменко, как был задержан (опять 
случайно, случайным прохожим!) теперь уже «фастовский маньяк»2, 
и это только за последние годы и только в Киевской области. 

Создание указанной системы профилактических мер не только 
позволит сократить в будущем количество серийных сексуальных 
убийств, но и предупредить иные преступления: изнасилования, раз-
вращение малолетних и др. Предупреждение хотя бы одного случая 
убийства и появления очередного маньяка – уже является веским 

1  Модестов Н.С. Маньяки… Слепая смерть: Хроника серийных убийств. – М.: 
Изд-во «Надежда-1», 1997. С. 278.

2  Горская Д. «Я только из новостей узнал, что помог задержать не обычного 
пьянчужку, а…фастовского маньяка» // Факты, 7 октября 2011. С. 28.
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основанием для существования и финансирования такой системы. 
Важное место занимает и своевременное извещение граждан о по-
явлении серийного убийцы, совершенных им преступлениях, местах, 
способах нападения с целью принятии ими мер предосторожности, 
что позволит хотя бы некоторым из них избежать очередного напа-
дения и его тяжких последствий.

ю.п. аленін
доктор юридичних наук, професор 

в.Г. пожар
кандидат юридичних наук

національний університет «одеська юридична академія» 

зНАЧЕННя ТА вПЛИв РІзНИХ ЧИННИКІв  
НА МЕХАНІзМ ПРИЙНяТТя РІшЕНЬ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ сУдОЧИНсТвІ 

Аналіз механізму прийняття рішення в кримінальному судочинстві 
має важливе теоретичне і практичне значення, оскільки допомагає 
глибше зрозуміти природу процесуальних рішень як актів застосу-
вання права, виявити загальні риси, властиві прийняттю всіх рішень, 
і особливості, характерні для прийняття деяких з них, а також по-
казати шляхи і умови прийняття найбільш доцільних, обґрунтованих 
і законних рішень.

Дослідженню процесу прийняття кримінально-процесуальних рі-
шень присвятили свої правці такі вчені-процесуалісти як Ветрова Г.Н.,  
Глинська Н.В., Гуляев А.П., Гуськова А.П., Зеленецький B.C.,  
Лупинская П.А., Манаев Ю.В., Михайленко О.Р., Муравин А.Б. та 
інші. Проте саме механізм прийняття таких рішень залишається мало 
дослідженим і нерозкритим, зокрема потребує аналізу складові еле-
менти цього механізму та вплив різних факторів як об’єктивного 
характеру, так і суб’єктивного на процес прийняття рішень у кримі-
нальному процесі.

Правозастосовний процес як особливий, самостійний багатоеле-
ментний механізм реалізації юридичних норм має свої власні етапи, 
закономірності, склад, форми, процедури і тому подібне. Застосу-
вання права завжди протікає як певний процес, який у своєму роз-
витку проходить декілька стадій. У науковій літературі прийнято 
виділяти процедурні і функціональні стадії застосування права. Про-
цедурна стадія характеризується як процес застосування права із 
зовнішнього боку, як процес провадження по юридичній справі в ці-
лому. У кримінальному судочинстві існують вісім процедурних стадій  
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застосування права. Функціональні стадії характеризують процес за-
стосування права з внутрішньої сторони, вони розглядають логіку 
або механізм застосування права.

По суті прийняття рішення в кримінальному судочинстві як право-
застосовний акт полягає в тому, щоб встановити фактичні обставини 
справи, вибрати і проаналізувати норми права, встановити відповід-
ність між нормативними умовами прийняття рішення та встановле-
ними фактичними обставинами і вирішити справу у формі правоза-
стосовного акту.

Таким чином, в механізмі прийняття рішень в кримінальному су-
дочинстві можна виділити три етапи: 1) встановлення фактичних об-
ставин справи; 2) встановлення нормативної основи справи; 3) вибір 
та формулювання процесуального рішення, тобто, застосування кон-
кретних процесуальних норм до встановлених фактичних обставин 
справи. Виділяючи ці основні етапи правозастосовної діяльності, не-
обхідно все-таки відмітити відому умовність цього поділу, в силу 
єдності фактичної і юридичної сторін правозастосовної діяльності. 
На практиці застосування права являє собою безперервний процес 
звернення то до фактів, то до юридичних норм, якій все більше 
поглиблюється, коли на основі аналізу норм виникає необхідність 
більш глибоко досліджувати фактичні обставини справи; аналіз же 
фактичних обставин примушує нас знову звернутися до норм, уточ-
нити окремі юридичні питання і т. д. В той же час не лише можливо, 
але і необхідно розділяти правозастосовну діяльність на окремі етапи 
(стадії). Це дозволяє більш ґрунтовніше розглянути процес застосу-
вання права [1, 233; 2, 216].

Проте, на весь цей механізм у цілому і на кожний етап зокрема, 
мають великий вплив різні чинники, як об’єктивні, так і суб’єктивні. 
Ці фактори можуть або сприяти, або перешкоджати прийняттю за-
конних та обґрунтованих процесуальних рішень, тому їх встанов-
лення та виявлення характеру їх впливу на механізм прийняття рі-
шень сприятиме ефективності правозастосовної діяльності у сфері 
кримінального судочинстві.

П.А. Лупінська відзначає, що системне дослідження механізму 
прийняття процесуальних рішень припускає кількісний і якісний опис 
окремих факторів, до яких належать: порядок створення відповідних 
органів, надання повноважень особам, що приймають рішення, під-
стави і порядок їх відповідальності; соціально-політичні умови, в яких 
діє ця система судочинства; правові цілі, принципи, методи пра-
вового регулювання; правова ідеологія, правосвідомість; соціально-
психологічні – правова психологія, потреби, інтереси, цілі, мотиви 
діяльності; особисті – освіта, вік, стаж роботи, професійні знання і 
уміння, психологічні властивості особи; і, нарешті, умови праці, його 
технічне і наукове оснащення, наукова організація праці та ін. [3, 47].
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Погоджуючись з цим, хочемо відзначити, що серед об’єктивних 
чинників прийняття рішень основне місце займає ефективне пра-
вове регулюванню кримінально-процесуальної діяльності. Головна 
роль в цьому належить діючому КПК України, якій нажаль вряд 
чи можна назвати ефективним. Нині чинний КПК, прийнятий ще у 
1960 році, не є досконалим і не відповідає реаліям сьогодення. Він 
не раз піддавався аргументованій критиці науковцями і практиками, 
до нього вносилися досить багато змін та доповнень, направлені 
на його вдосконаленню. Проте ці зміни будуть безкінечними, і це 
не дасть бажано результату. Як відмічає В.Т. Маляренко, “це фак-
тично латання старого давно з’їденого міллю кожуха. Скільки його 
не латай, а він все рветься” [4, 92].

Необхідно проводити активну роботу щодо прийняття нового КПК 
України, який б втілив всі найсучасніші наукові досягнення та світові 
стандарти у галузі кримінального судочинства. Але неприпустимим 
є будь-яка поспішність у цій справі та сліпе копіювання зарубіжних 
законодавчих актів у галузі кримінального судочинства. Необхідно 
проводити комплексну й послідовну роботу, з урахуванням нашого 
вітчизняного досвіду розвитку законодавства, для створення дійсно 
ефективного нового процесуального закону, а не лише декларатив-
ного кодифікованого акту.

Стосовно механізму прийняття процесуальних рішень в новому 
КПК необхідно чітко визначити основні засади кримінального су-
дочинства, регламентувати всі способи та межі встановлення фак-
тичних підстав прийняття рішень; визначити чітко юридичні підстави 
і умови прийняття рішень; повноваження посадових осіб, які ведуть 
провадження у справі і наслідки невиконання або порушення при-
писів закону про необхідні дії і рішення; вказати точне найменування 
та форму процесуальних документів, що закріплюють прийняття всіх 
рішень кримінальному процесі тощо. Це дозволило б уникнути бага-
тьох помилок при винесені процесуальних рішень і, поза сумнівом, 
сприяло б успішнішому вирішенню завдань кримінального судочинства.

Важливе місце в механізмі прийняття рішення займають реальна 
поведінка і властивості осіб, які виконують певні процесуальні фун-
кції. До таких властивостей належать загальна і спеціальна освіта, 
досвід роботи, правосвідомість, правова культура, індивідуально-пси-
хологічні особливості.

Закон виконують конкретні особи, від їх знання закону, розуміння 
мети і завдань їх діяльності, їх професійного досвіду залежить й  
успішність виконання вимог і приписів закону. Порушення матеріаль-
ного і процесуального закону у більшості випадків пояснюються не-
глибоким знанням вимог закону, невмінням правильно застосовувати 
норми права при розгляді конкретних справ, зневажливим, недобро-
совісним відношенням до своїх обов’язків.
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Крім того, сьогодні не секрет що жодна більш менш значима 
справа не розслідується і не розглядається судом без зовнішнього 
незаконного впливу на суб’єктів, які здійснюють судочинство. Звичні 
для цього методами впливу є, як правило або корупційні прояви, або 
адміністративний ресурс. Хоча на сучасному етапі немалий вплив на 
прийняття рішень мають різного роду політичні мотиви.

Серед особистих причинам, які тягнуть прийняття незаконних та 
необґрунтованих рішень, можуть бути і такі властивості особи, які 
протипоказані для цієї професії (неповага до людей, безвілля, бю-
рократизм, кар’єризм тощо); особисті інтереси суб’єктів прийняття 
процесуальних рішень, прагнення досягти гарних показників роботи 
всупереч фактичному виконанню обов’язків; в зневазі до вимог за-
кону, необ’єктивному відношенні до справи і до окремих його учас-
ників; в невмінні або небажанні протистояти стороннім впливам і т. 
п. Також такі рішення можуть бути і результатом емоційного стану 
особи; на їх прийняття можуть позначитися і погляди, що склалися 
в певному середовищі, звички, оцінки.

Досі спостерігається обвинувальний ухил у діяльності суду при 
розгляді кримінальних справ, судді як і раніше більше «вірять» про-
курорам. Крім того, тут великий вплив на процес та результати 
розгляду справи має професійна корпоративність слідчих, прокурорів 
та суддів. Звичайно це все шкодить ефективному та справедливому 
правосуддю і з цим необхідно боротися.

Згідно діючого КПК (ст. 112) більшість кримінальних справ розслі-
дують слідчі органів МВС, проте рівень їх професійної підготовки до-
сить залишається на низькому рівні. Останнім часом спостерігається 
нігілістичне відношення слідчих до виконання приписів закону, про-
фесійна деформація слідчого, що проявляється в обвинувальному 
ухилі, некритичності і самовпевненості при оцінці матеріалів справи, 
несумлінне відношення слідчого до виконання службового обов’язку, 
що проявляється в прагненні досягти потрібного результату без ви-
конання необхідного об’єму роботи. Крім того, слід згадати і про 
колосальну завантаженість цих органів. Все це негативно впливає 
на процес прийняття рішень у кримінальному судочинстві.

У зв’язку з цим важливе значення мають встановлені в законі пра-
вові гарантії прийняття законних і обґрунтованих рішень. Особливе  
значення мають демократичні принципи судочинства, нагляд за ви-
конанням законів органами дізнання і досудового слідства з боку 
прокурора і судовий контроль за досудовою діяльністю, забезпе-
чення об’єктивності і неупередженості осіб, які ведуть провадження 
у справі шляхом відводу, самовідводу, усунення від ведення справи, 
створення належних умов для роботи і гідної оплати праці, а також 
встановлення суворої відповідальності за прийняття незаконних і 
необґрунтованих рішень.
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національна академія внутрішніх справ

ОсОБЛИвОсТІ ОгЛядУ МОБІЛЬНИХ ТЕРМІНАЛІв 

Одним із аспектів використання інформації від операторів мобіль-
ного зв’язку є збереження мобільного терміналу та комплектуючих 
в справному стані при огляді місця події та інших слідчих діях, що 
дозволить при розслідуванні злочину отримати максимальний обсяг 
доказово значущої інформації про обставини події, обстановку вико-
ристання мобільного устаткування, осіб, які використали мобільне 
устаткування, сліди використання мобільного устаткування. За допо-
могою огляду можна виявити інформацію, що знаходиться у засобах 
зв’язку та має самостійне доказове значення.

Об’єктами огляду є мобільні термінали, SIМ-карти, протоколи 
деталізації з’єднань, флеш-карти та інші комплектуючі мо-
більних телефонів, карти експрес-оплати, паспорт, пакувальна 
тара, гарантійний талон.

у протоколі огляду засобів зв’язку повинні зазначатись такі 
дані: тип засобу зв’язку, призначення (мобільний телефон, спеціалі-
зований пристрій радіомоніторингу та ін.), зовнішній вигляд, наяв-
ність дисплея, колір, фірма-виробник, модель; ідентифікаційні і за-
водські (серійні) номери (у мобільної станції з’ясовується спочатку 
IМЕI-код телефону, встановлений при програмуванні телефону, після 
завершення огляду вмісту телефону відключається живлення, зні-
мається батарея і фіксуються дані, вказані на корпусі телефону: 
IМЕI, серійний номер, виробник); технічний стан на момент огляду 
(включено/виключено, комплектація, працездатність, стан джерела 
живлення – рівень зарядки акумулятора, наявні порти для підклю-
чення додаткового устаткування, за наявності зовнішньої антени 
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описуються її розміри і тип); наявність або відсутність зовнішнього 
порушення цілісності, конструктивних і програмних змін, внесених до 
засобу зв’язку; результати маніпуляцій слідчим із засобом зв’язку та 
отриману реакцію на них. Також доцільна фототаблиця.

При вилученні мобільних телефонів необхідно дотримуватись 
наступних рекомендацій: 1) не слід вимикати живлення у мобіль-
ного телефону, не маючи відомостей про захисні коди (РIN і РUK), 
відомості про які знаходяться у оператора мобільного зв’язку і в 
документації щодо підключення телефону до мережі зв’язку; 2) не-
обхідно перевіряти рівень зарядки акумулятора телефону, щоб уник-
нути відключення живлення (у разі можливості, слід вилучати те-
лефон із зарядним пристроєм); 3) перед вилученням треба провести 
візуальний огляд і зафіксувати за допомогою видео- або фототехніки 
зовнішній стан мобільного терміналу, схему з’єднань з підключеним 
устаткуванням, встановити IМЕI-код телефону шляхом набору на 
клавіатурі комбінації символів *#06#; 4) детальне дослідження мо-
більного телефону проводити лише під час його вилучення, бажано 
у спеціальних лабораторних умовах.

Особливих вимог слід дотримуватись при зберіганні і транспор-
туванні мобільних засобів зв’язку, зокрема: не піддавати вилучене 
устаткування перепаду температур, а також дії надмірно низьких або 
високих температур; не залишати поблизу джерел електромагнітного 
випромінювання; оберігати від попадання вологи; захищати від ме-
ханічної дії, падінь, ударів; виключити дію відкритого полум’я, диму 
або пилу; не залишати поблизу джерел тепла (радіаторів, плит); не 
ставити на нестійку поверхню; не піддавати дії хімічних речовин; не 
поміщати у недостатньо вентильовану пакувальну тару (коробку) у 
включеному стані; не використовувати у місцях з потенційно вибу-
хонебезпечною атмосферою.

При поводженні з акумулятором (батареєю) мобільної станції 
необхідно: відключити мобільний телефон перед вилученням батареї; 
не використовувати сторонні предмети для вилучення батареї; не 
піддавати акумулятор дії високих температур (залишати на сонці і 
тому подібне), а також низьких температур; не допускати попадання 
в акумулятор води; не допускати знаходження зарядного пристрою 
в акумуляторі понад 24 годин.
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МОЖЛИвІ НАПРяМКИ РОзвИТКУ ПРОФІЛАКТИКИ 
зЛОЧИНІв вЧИНЕНИХ У сФЕРІ зЕМЕЛЬНИХ 

вІдНОсИН

Суспільна небезпека злочинів вчинених у сфері земельних від-
носин полягає в посяганні на економічні інтереси держави, а також 
на рівність громадян як учасників правового обігу земельних ділянок. 
Незаконні операції із землею можуть призвести до можливого виве-
дення землі із сільськогосподарського обігу, незаконної концентрації 
землі в одних руках, перетворенню її в об’єкт неправомірної спеку-
ляції в економічному змісті цього поняття, а також можливому пору-
шенню законних прав та інтересів власників земельних ділянок.

Важливим напрямком профілактики злочинів вчинених у сфері 
земельних відносин є «багатобічна попереджувально-профілактична 
діяльність всіх суб’єктів боротьби зі злочинністю».

Діяльність суб’єктів по профілактиці реєстрацій незаконних 
операцій із землею повинна сприяти цілеспрямованому впливу на 
об’єктивні причини та умови вчинення даного злочину, на криміно-
генні ситуації в окремих регіонах, що провокують злочинні зазіхання, 
а також на негативні особистісні властивості.

Важливо забезпечення належної скоординованості зусиль всіх 
суб’єктів по профілактиці злочинів вчинених у сфері земельних від-
носин. Як справедливо відзначають А.Н. Литвинов і Т.С. Гавриш, під 
час здійснення профілактики злочинів кожний з елементів системи 
профілактики грає свою роль. Жоден з них не може забезпечити 
повної реалізації її завдань. Для цього необхідно взаємодія й погод-
ження зусиль всіх елементів, які вимагають чіткої організації їхньої 
системи [4].

Специфіка боротьби зі злочинністю в сфері економічної діяльності 
полягає в необхідності постійного забезпечення активних і чітко 
скоординованих дій всіх контролюючих та правоохоронних органів. 
Особливе значення має координуюча роль прокуратури.

Останнім часом налагоджується спільна робота із встановлення 
чіткої взаємодії й координації дій органів прокуратури, внутрішніх 
справ і територіальних органів ДСБЕЗ при проведенні відповідних 
перевірок по злочинам вчиненим у сфері земельних відносин.

Необхідність взаємодії об’єктивно обумовлена, з одного боку, 
відомим розходженням компетенції, професійної спеціалізації спів-
робітників різних служб органів внутрішніх справ, а з іншого боку 
– єдністю кінцевої мети та правових основ їхньої діяльності.
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Особлива роль у попередженні злочинів вчинених у сфері зе-
мельних відносин, як суб’єкта профілактики належить органам внут-
рішніх справ. «Кримінальна міліція, діючі у її складі оперативно-
розшукові апарати карного розшуку, по боротьбі з економічними 
злочинами, з організованою злочинністю та корупцією вносять вирі-
шальний вклад у справу запобігання замислених та підготовлених, 
припинення початих злочинів» [1].

Профілактика злочинів вчинених у сфері земельних відносин по-
винна проводитися гласно, із залученням контролюючих органів та 
громадських організацій, найчастіше здійснюється шляхом прове-
дення інвентаризацій, перевірок та ін., а також з використанням 
оперативно-розшукових заходів і конфіденційного співробітництва 
громадян. Негласні співробітники повинні використовуватися не з 
будь-якого питання, а саме для виявлення й розкриття тяжких, за-
маскованих злочинів. 

Важливе місце в попередженні злочинів вчинених у сфері зе-
мельних відносин приділяється органам досудового слідства. Від 
точного розслідування злочину залежить ефективність юридичної 
відповідальності. Профілактична робота при розслідуванні злочинів 
повинна проводитися протягом усього провадження у справі, вклю-
чаючи вживання термінових заходів, спрямованих на негайне попе-
редження злочинів. У цьому розумінні велике значення має вияв-
лення і попередження латентних злочинів, зокрема в сфері земельних 
відносин, які потребують використання рекомендацій, розроблених 
на основі криміналістично-кримінологічних досліджень латентних зло-
чинів, тобто дані про особливості їх характеристики, ознаки і способи 
їх підготовки, вчинення і приховування.

Успішна профілактична діяльність слідчого залежить від ефектив-
ності провадження слідчих дій, до яких насамперед належать допит, 
огляд і призначення судових експертиз, а також тактичні операції, 
серед яких слід виділити такі, як виявлення обставин, що сприяли 
вчиненню злочину, що має виражену профілактичну спрямованість [3].

Ефективність і результативність роботи слідчого підвищується 
при взаємодії з іншими службами ОВС.

Профілактика злочинів у сфері земельних відносин була б більш 
ефективною при тісній взаємодії органів внутрішніх справ з органами 
юстиції. «Можливості установ юстиції, як власників певної інфор-
мації досить значні. У свою чергу, органи внутрішніх справ залежно 
від того, яка конкретно мета ними переслідується (наприклад, збір 
даних про осіб, що вчиняють значні угоди із землею, які викликають 
сумнів у їх правомірності), можуть одержати відповідну інформацію 
в установах юстиції. Така необхідність виникає як при розслідуванні 
конкретних кримінальних справ, так і при проведенні оперативних 
розробок, реалізації спільних мір превентивного характеру» [2].
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Важливе значення також мають рішення установ юстиції такого 
основного завдання, як здійснення державної реєстрації прав влас-
ників земельних ділянок і власників інших, які підлягають державній 
реєстрації прав на нього, а також створення й ведення Єдиного 
державного реєстру прав на нерухоме майно та земельні ділянки, а 
також угод з ними, організація його безстрокового зберігання.

Для своєчасного виявлення й запобігання фактів незаконних угод 
із землею на стадії замаху на злочин значення має така функція 
установ юстиції, як проведення правової експертизи документів, що 
надходять на державну реєстрацію, встановлювати законність угод 
з нерухомістю й землею, виявляти й припиняти спроби здійснення 
незаконних угод із землею. Ми вважаємо, було б доцільним спів-
робітників установ юстиції, чия діяльність безпосередньо пов’язана 
із правовою оцінкою й перевіркою документів по реєстрації угод із 
землею, зобов’язати: 1)займатися не тільки правовою перевіркою й 
оцінкою правовстановлюючих документів на земельну ділянку, але 
й перевіркою їхньої дійсності; 2) при виникненні сумніву в дійсності 
документів негайно ставити про це до відома територіальні органи 
внутрішніх справ; 3) у найкоротший термін надавати інформацію, 
офіційно запитувану органами дізнання та досудового слідства по 
кримінальних та інших справах, що перебувають в їх провадженні;  
4) при одержанні даних про втрату й відновлення документів 
обов’язково перевіряти за допомогою органів внутрішніх справ дійс-
ність отриманих дублікатів і особу громадянина, який їх подає.

Взаємодія правоохоронних та правозастосовних органів повинна 
здійснюватися насамперед у системі державного земельного конт-
ролю за діяльністю всіх державних органів, громадських структур, 
приватних установ і організацій, тобто, по суті, у системі самоконт-
ролю суспільства, однієї із цілей якої є забезпечення його криміно-
логічної безпеки. 
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вИзНАЧЕННя ЧИННИКІв, яКІ вПЛИвАЮТЬ  
НА ФОРМУвАННя вНУТРІшНЬОгО ПЕРЕКОНАННя 

сЛІдЧОгО ПРИ ПРИЙНяТТІ РІшЕНЬ

Кримінально-процесуальне законодавство встановлює обов’язко-
вість повного, всебічного, об’єктивного дослідження справи з метою 
винесення мотивованого рішення. Але в деяких випадках саме 
прийняття рішення носить диспозитивний характер, базується на 
внутрішньому переконанні, відображає процесуальну самостійність 
того чи іншого суб’єкта кримінально-процесуальних правовідносин.  
Наприклад, в статті 131 КПК зазначається про достатність доказів, 
достатніх для формування внутрішнього переконання слідчого у вчи-
ненні злочину певною особою.[1] Тобто саме внутрішнє переконання 
стає останньою сходинкою при прийнятті того чи іншого процесу-
ального рішення. В теорії кримінального процесу внутрішнє переко-
нання слідчого визначається як такий стан сформованого професій-
ного знання у свідомості слідчого, коли він вважає зібрані у справі 
докази достатніми для прийняття рішення, впевнений у правильності 
свого висновку і готовий до відповідних практичних дій – прийняття 
рішення відповідно до здобутих знань.[3, С. 30-31.]

Проблеми процесу формування внутрішнього переконання, його 
значення при прийнятті рішень, чинників, які впливають на нього 
стали об’єктом наукових досліджень не лише психологів, але й вчених-
процесуалістів, таких як С.Садиванкін, С.Смоков, О.Михайлишин, 
А.Ямпольський та інших.

Саме в межах кримінального процесу вивчення поняття „внут-
рішного переконання” дає змогу розробити певні рекомендації, щодо 
прийняття процесуальних рішень, адже на процес формування внут-
рішнього переконання впливають багато чинників. Серед них можна 
виділити наприклад такі як: 

— незнання кінцевого результату справи, тобто беручи до свого 
провадження ту чи іншу справу, слідчий не в змозі одразу знати всіх 
обставин справи;

— невпорядкованість інформації, що надходить, мається на увазі 
неможливість слідчого одразу впорядкувати отримання доказів;

— відмінність слідчих дій за змістом і процедурою;
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— постійний психологічний контакт з іншими суб’єктами, адже 
емоції, показання потерпілого чи свідків можуть відображатися на 
характері прийнятих рішень;

— необхідність дотримання слідчої таємниці. [3, С.31].
На нашу думку, найважливішим чинником при формуванні внут-

рішнього переконання є систематичність, цільність, послідовність 
ідеологічних поглядів слідчого, які прямо впливають на прийняття рі-
шень про притягнення особи як обвинуваченого, проведення слідчих 
дій, складання обвинувального висновку. Враховуючи те, що слідчий 
наділений правом застосування примусу, його рішення повинні ба-
зуватися на неспростовних доказах, неспростовних у об’єктивному 
сенсі. Наприклад, в ст. 223 КПК України зазначено, що визнавши 
докази достатніми слідчий складає обвинувальний висновок. Але для 
того, щоб прийняти дане рішення слідчий повинен систематизувати 
всі дані, проаналізувати їх і вирішити чи відносяться вони до справи, 
чи достатньою є їх доказова сила для формування переконання, впев-
неності в необхідності і допустимості прийняття такого процесуаль-
ного рішення, як складання обвинувального висновку.

Незважаючи на те, що діяльність слідчого з процесуальної точки 
зору є чи не найбільш деталізованою законодавчо, слідчий є проце-
суально самостійною фігурою, тобто повинен приймати рішення лише 
за внутрішнім переконанням, керуючись тільки законом, не беручи 
до уваги вказівки будь-яких органів, як фактор прийняття рішення. 
Внутрішнє переконання у даному випадку характеризується як фор-
мування віри у здобуті знання (докази), які повинні спонукати до 
вчинення певних процесуальних дій.

Процеси перевірки та оцінки доказів також повинні базуватися 
на внутрішньому переконанні і призводити до прийняття процесу-
ально правильного рішення. Як зазначає Коваленко Є.Г. оцінюючи 
докази слідчий аналізує характер і причини злочину, пізнає факти 
об’єктивної дійсності, що стосується злочинного вчинку, відрізняє ці 
факти як докази серед інших фактів, що не стосуються справи, відо-
кремлює істотні для справи обставини від не істотних, випадкове від 
необхідного, і на основі дослідження цих фактів робить обґрунтовані 
висновки у справі. [6, С.254-255]

Визначаючи поняття достатності, повноти доказів, слід зазначити, 
що ці поняття є суб’єктивними і визначаються відповідно до харак-
теристик особи слідчого. [5, С.52] Наприклад, достатність доказів, як 
фактор, що впливає на процес прийняття рішення, можна визначити 
як можливість встановити фактичні обставини справи, а повнота, як 
вирішення всіх питань пов’язаних з прийняттям рішення.

Що стосується прийняття інших процесуальних рішень, напри-
клад застосування запобіжного заходу, то в ст. 165-2 КПК України 
зазначено, що якщо слідчий вважає, що є підстави для обрання за-
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побіжного заходу, то він виносить відповідну мотивовану постанову. 
У даному випадку внутрішнє переконання формується на основі 
оцінки особи підозрюваного чи обвинуваченого.

Взагалі формування внутрішнього переконання залежить також 
і від можливостей слідчого до абстрагування, аналізу, відновлення 
обстановки подій, швидкості реакцій та засвоєння інформації. Тобто 
для однієї особи достатнім буде проведення двох-трьох слідчих дій 
для формування внутрішнього переконання, а для іншої, яка не 
схильна до імпульсивності, необхідно буде дослідити більшу кіль-
кість доказів та провести більшу кількість слідчих дій. Але внутрішнє 
переконання не повинно бути суто суб’єктивним, а повинно перехо-
дити у об’єктивну площину, тобто прийняте рішення і підстави для 
його прийняття повинні буди достатніми для обґрунтування своєї 
думки слідчим та можливості переконання інших у правильності при-
йнятих рішень, шляхом представлення доказів, їх повноти, достат-
ності, об’єктивності.

Отже, слід зазначити, що на формування внутрішнього переко-
нання слідчого впливають багато чинників, але при прийнятті рішень 
він повинен перш за все керуватися рекомендаціями щодо застосу-
вання кримінально-процесуального законодавства та ідеологічними 
принципами, приймати та реалізовувати рішення на основі повного, 
всебічного, об’єктивного дослідження обставин справи.
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сПОсОБИ сКОЄННя вБИвсТв МАТІР’Ю свОЄї 
НОвОНАРОдЖЕНОї дИТИНИ

Останнім часом із повідомлень від засобів масової інформації до-
водиться чути той факт, що збільшується число вбивств матір’ю 
своєї новонародженої дитини. При цьому успішне розкриття і роз-
слідування таких видів злочинів можливо тільки при правильному, 
повному, всебічному і об’єктивному встановленні обставин справи. 
Одним із основних елементів, який входить до предмету доказу-
вання у справах про вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини 
відноситься спосіб скоєння злочину. Це пояснюється тим, що саме 
через спосіб скоєння злочину головним чином і проявляється процес 
відображення злочину. 

Один із перших дослідників способу вчинення злочину, авс-
трійський вчений-криміналіст Г. Грос відмічав, що криміналістика 
по своїй природі починається лише там, де кримінальне право, по 
своїй природі, закінчує роботу: матеріальне кримінальне право має 
своїм предметом вивчення злочинного діяння і покарання, фор-
мальне кримінальне право, тобто процес, містить у собі правила 
застосування матеріального кримінального права. Але яким саме 
способом вчиняється злочин? Як досліджувати ці способи і роз-
кривати їх, які були мотиви, цілі – про все це нам не говорять 
ні кримінальне право, ні процес. Це складає предмет криміналіс- 
тики [1 с. 128].

Серед вчених криміналістів не має єдиної думки, щодо способу 
скоєння злочину, а зокрема, щодо його поняття, структури, класи-
фікації та ознак.

Так, Е.Д. Куранова визначила спосіб вчинення злочину як “ком-
плекс дій по підготовці, вчиненню, прихованню злочину, вибраних 
винним у відповідності до наміченої мети і тими умовами, у яких 
здійснюється злочинний задум” [2, с. 165]. 

Колмаков В.П. досліджуючи проблеми розкриття злочинів проти 
життя, розрізняв спосіб вчинення злочину і спосіб приховання зло-
чину [3, с. 193-196]. 

При цьому О.Н. Колесніченко на початковому етапі своїх дослід-
жень методики розслідування окремих видів злочинів, пропонував, 
розрізняти спосіб підготовки до вчинення злочину, спосіб самого вчи-
нення і спосіб приховання, мотивуючи свою думку тим, що вказані 
дії можуть бути вчинені у різний час, різними особами і мати різне 
кримінально-правове значення [4, с. 18–19]. 
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Розглянувши всі позиції вчених ми приєднуємося до думки тих 
вчених, які відокремлюють спосіб вчинення від способу підготовки 
та способу приховання.

Загальновідомо, що способи скоєння даних видів злочинів можна 
умовно поділити на: активні та пасивні. Потерпілим від даного виду 
злочину є новонароджена дитина і докладання мінімальних зусиль 
при скоєнні даних діянь принесе бажаний результат. При цьому 
активні способи вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (ді-
товбивство) можна в свою чергу можна підрозділити на механічні 
та хімічні. 

До механічного способу слід віднести спосіб, який здійснюється 
шляхом асфіксії або нанесення тілесних ушкоджень. Як спосіб 
вбивства асфіксія здійснюється трьома шляхами: перекриттям ди-
хальних шляхів жертви в області шиї або петлею (зашморгом), ру-
ками в області рота і носа і шляхом утоплення у воді та іншої рідини. 
Часто вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відбувається 
шляхом введення в рот і носові отвори сторонніх предметів. Часто 
таке вбивство відбувається шляхом утоплення (у річці, колодязі, 
ванні та ін.).

При хімічному способі скоєння даного злочину, як знаряддя ви-
користовуються різного роду отруйні речовини, які вводять в ор-
ганізм дитини. Як отрути можуть бути використані хімічні речовини 
токсичної властивості, які зазвичай застосовуються в боротьбі з 
комахами або гризунами: хлорофос, хімічні препарати лікарського 
призначення, які в малих дозах є ліками, а у великих – отрутою. 
До них можна віднести різні снодійні і болезаспокійливі засоби. Всі 
зазначені хімічні речовини можуть бути введені в ротову порожнину 
жертви з їжею (молоком, соком) або водою. 

Враховуючи безпорадний стан новонародженого, як ми вже від-
значали вище, дітовбивство може бути вчинено шляхом бездіяль-
ності, тобто ненадання допомоги дитині для збереження його життя 
(зокрема, мати не годує дитину, не стежить потім, щоб йому не 
потрапили в дихальні шляхи сторонні частинки, щоб він не задих-
нувся і т. д.).

Найбільш частий спосіб пасивного дітовбивства – залишення 
дитини при низьких температурах. Немовля швидко вмирає від пе-
реохолодження, так як новонароджені вельми чутливі до зниження 
температури. Вони можуть померти від переохолодження навіть при 
температурі плюс 5-8 градусів. Рідше для позбавлення життя ново-
народженого застосовується дія високої температури.

Отже, способи скоєння дітовбивств поділяються на активні та 
пасивні і мають безпосереднє значення при розслідуванні даних видів 
злочинів. 
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МЕХАНІзМ УЧИНЕННя шАХРАЙсТвА  
з вИКОРИсТАННяМ «ФІНАНсОвИХ ПІРАМІд»

Спосіб злочину є одним із головних структурних елементів кримі-
налістичної характеристики шахрайства. Саме він із кримінально-
правової точки зору покладений в основу виділення даного злочину 
в самостійний різновид привласнень чужого майна.

спосіб шахрайства – це система дій з підготовки, вчинення й 
приховання привласнення чужого майна або придбання права на чуже 
майно шляхом обману або зловживання довірою, обумовлених умо-
вами зовнішнього середовища, особистими якостями шахрая, власника 
майна та особи, в управлінні якої воно перебувало, або власника прав 
на майно, залишаючи характерні сліди в зовнішньому середовищі.

Відзначимо, що як у криміналістичному, так і в кримінально-пра-
вовому розумінні структура способу непостійна.

Залежно від своєрідності поведінки винної особи, особливостей 
ситуацій, що виникають до й після вчинення злочину, і інших об-
ставин, структура злочину може бути: трирівневою або повнострук-
турною, тобто містить елементи діяння щодо підготовки, здійснення 
й приховання злочину; дворівневою, тобто містити елементи дії або 
бездіяльності щодо підготовки й вчинення злочинів та елементи дії 
або бездіяльності щодо вчинення злочинів і їхнього приховання; од-
норівнева, тобто містить тільки дії (бездіяльність), безпосередньо 
спрямовані на вчинення злочину й повністю збігаються з ним, які 
відбуваються без підготовки, у цьому випадку суб’єктом не прийма-
ються заходи щодо їхнього приховання [3].
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Структура способу шахрайства також не у всіх випадках містить 
у собі підготовку, вчинення та приховання злочину [1,2]. Разом із тим 
результати проведеного дослідження показали, що спосіб шахрайств 
із використанням «фінансових пірамід» є повноструктурним і містить 
у собі підготовку, вчинення й приховання злочину.

Специфіка способів шахрайств з використанням «фінансових 
пірамід» обумовлює необхідність ретельної підготовчої діяльності, 
більша частина якої протікає в умовах відкритості й за своєю формою 
найчастіше збігається із законною діяльністю. Матеріальні й ідеальні 
сліди підготовчого етапу містять у собі значний обсяг інформації про 
особу злочинця, співучасників привласнення й найчастіше відіграють 
вирішальну роль у доказуванні наміру винних осіб.

спосіб підготовки до вчинення шахрайства розглянутого виду 
містить у собі комплекс активних, осмислених і цілеспрямованих дій, 
спрямованих на створення умов для наступного вчинення злочину й 
приховання злочинного наміру, що і є шахрайством. Дії з підготовки 
до вчинення злочину містять: 

— вивчення відповідного сегмента ринку, зокрема наявність ана-
логічних організацій у місті, регіоні; 

— пошук співучасників для вчинення злочину, розробка плану 
злочинних дій, розподіл ролей;

— розробка установчих документів і реєстрація юридичної 
особи для додання законності або легітимності діяльності організації 
й постановка зареєстрованої юридичної особи на облік в державних 
установах;

— виготовлення фірмових бланків документів: різних договорів 
(інвестування, трасту, селенгу та ін.), запрошень, заяв про вступ у 
члени організації, доручень, договорів і ін.;

— випуск (емісія) цінних паперів;
— підшукання й оренда приміщень для наступного вчинення 

злочинів, а також створення й відкриття агентських пунктів, зокрема 
філій організації в різних населених пунктах;

— придбання необхідних матеріально-технічних засобів: меблів, 
оргтехніки, мультимедійної апаратури та ін.;

— придбання товару;
— активна реклама діяльності організації в засобах масової 

інформації з метою охоплення максимальної аудиторії потенційних 
потерпілих, а також здійснення інших дій, спрямованих на інфор-
мування про діяльність організації, а також на створення іміджу 
про надійність, респектабельність і перспективність діяльності ком- 
панії;

— укладання договорів з охоронними підприємствами для забез-
печення охорони офісів організації;

— розробка механізму (сценарію) вчинення злочину.
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Такі сценарії ретельно пророблялися професійними психологами 
й вартість їхніх послуг становила від 3000 до 15000 доларів США 
залежно від величини «піраміди» [4];

— наймання співробітників організації для здійснення обов’язків 
допоміжного характеру: прийом грошей, ведення бухгалтерської до-
кументації, здійснення рекламної кампанії та ін.

У ході проведеного дослідження виявлені факти того, що на ро-
боту запрошувалися тимчасово безробітні люди, а також особи що 
недавно закінчили навчальні заклади, переважно жінки з незначним 
досвідом роботи або без такого. 

спосіб вчинення шахрайств з використанням «фінансових 
пірамід» містить у собі сукупність усвідомлених і цілеспрямованих 
дій, які вчиняються винним і полягають в обмані (активному і пасив-
ному) потерпілих (фізичних і юридичних осіб), а також введенні їх в 
оману з метою заволодіння предметом злочинного зазіхання.

Загальним для всіх видів «фінансових пірамід» є функціонування 
механізму залучення коштів від фізичних і юридичних осіб, обіцяючи 
збагачення (одержання високих дивідендів, доходу) шляхом створення 
легенди капіталовкладень. Самі дії, що полягають у здійсненні злочин-
ного задуму, реалізації способу вчинення злочину, носять інформаційний 
характер і можуть полягати як в активному, так і в пасивному обмані.

Спосіб вчинення шахрайств з використанням «фінансових пірамід» 
першого покоління, складає послідовні дії, які містять у собі:

1. Реалізацію цінних паперів, а також їхніх сурогатів або за-
лучення коштів вкладників (фізичних і юридичних осіб) по різних 
цивільно-правових договорах, зокрема з порушенням форми дого-
ворів, не забезпечених наявністю власних фінансових коштів. У ряді 
випадків договори укладалися від імені юридичних осіб, що не мали 
ліцензії на право здійснення банківської діяльності.

2. Самокотирування цінних паперів для формування ажіотаж-
ного попиту на них, а також створення ілюзії надійності й стабіль-
ності діяльності організації.

3. Виконання зобов’язань перед частиною вкладників (власників 
цінних паперів або їхніх сурогатів) для того, щоб показати платос-
проможність фінансової організації та створити вигляд прибуткової 
діяльності компанії: виплата податків і інших обов’язкових відра-
хувань, виплата заробітної плати співробітникам компанії, активна 
рекламна, а також інша інформаційна діяльність та ін.

Спосіб шахрайств з використанням товарних «фінансових пірамід» 
першого покоління, становлять послідовні дії, які містять у собі 
наступне:

1. Укладання договорів із фізичними особами на придбання того 
або іншого товару (побутової техніки, транспортних засобів, нерухо-
мого майна та ін.) з передплатою й відстрочкою надання товару.
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2. Надання потенційним жертвам помилкової та неповної інфор-
мації про виробничу й комерційну діяльність організації.

3. Виконання зобов’язань перед частиною кредиторів.
Спосіб вчинення шахрайств з використанням «фінансових пірамід», 

які маскують свою діяльність під організації мережевого маркетингу 
містить:

1. Запрошення осіб в організацію й проведення інформацій-
ного семінару, у ході якого запрошеним повідомлялися відомості 
про організацію, умови роботи в ній і можливості одержання висо-
кого заробітку. При цьому інформація про організацію, можливості 
одержання високого заробітку, працюючи в даній організації, була 
виражена у формі активного або пасивного обману.

2. Укладання договору між фізичною особою і організацією, 
виходячи з умов якого, особа була зобов’язана придбати в органі-
зації товар на певну суму для його реалізації або зробити органі-
зації послугу (наприклад, вирізання пакувальних ярликів на про-
дукти харчування із внесенням їхньої заставної вартості). Крім того, 
обов’язковою умовою укладеного договору було залучення до роботи 
не менше ніж три особи, кожна із яких у свою чергу також повинна 
була залучити до роботи ще три особи.

3.  Виконання договору сторонами, зокрема виплата винагороди 
першим учасникам «фінансової піраміди» за виконану роботу (реалі-
зацію товару, надання послуги), а також премій за запрошених осіб.

Знання наведеної системи дій злочинців необхідно для організації 
якісного розслідування шахрайств даного різновиду: встановлення 
кола обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі, 
збору доказів на кожному з етапів наведеної системи дій шахраїв із 
заволодіння майном потерпілих.

Щодо способу приховання злочину, то слід відзначити, що в 
позиціях вчених немає єдиної думки про необхідність виділення спо-
собу приховання злочину в структурі способу шахрайства. Багатьма 
дослідниками висловлена думка про те, що це недоцільно тому, що 
вже в процесі виникнення задуму й підготовки шахрайства злочинці 
планують способи приховання злочину й виконують їх одночасно або 
майже одночасно зі способами його вчинення [1,2].
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ОсОБЛИвОсТІ ПРОвАдЖЕННя дІзНАННя  
ТА дОсУдОвОгО сЛІдсТвА вІЙсЬКОвИХ зЛОЧИНІв  

У зБРОЙНИХ сИЛАХ УКРАїНИ

З метою боротьби із злочинністю у Збройних Силах України у 
2002 р. були створені підрозділи Військової служби правопорядку 
(далі – ВСП). На це спеціальне правоохоронне формування згідно із 
Законом України № 3099-III від 7 березня 2002 р. покладені обов’язки 
забезпечення правопорядку і дисципліни серед військовослужбовців 
та визначені основні завдання, серед яких є:

— провадження у встановленому законом порядку дізнання у 
справах про злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил 
України та військовозобов’язаними під час проходження ними зборів, 
працівниками Збройних Сил України під час виконання ними служ-
бових обов’язків або в розташуванні військової частини; 

Процесуальний порядок проведення дізнання у Збройних Силах 
України, що існував до 2002 р., покладав на командирів військових 
частин обов’язок швидкого всебічного та повного розкриття зло-
чинів, що були вчинені їх підлеглими або на території ввірених їм 
військових частин. У багатьох випадках командири військових частин 
не були зацікавлені у виявлені злочинів, оскільки допускали певні 
порушення в організації служби, що призводило до приховування 
доказової інформації і не сприяло об’єктивному розслідуванню.

Після уведення у Збройні Сили України підрозділів ВСП, не під-
порядкованих командирам військових частин і незалежним від них 
у своїй діяльності, боротьба зі злочинами, вчиненими військово-
службовцями та іншими особами на територіях військових частин, 
поліпшилась, підвищилась кількість кримінальних справ про злочини, 
виявлені підрозділами дізнання ВСП та розслідуваних слідчими війсь-
кової прокуратури. У 2010 р. кількість кримінальних справ про зло-
чини проти порядку несення військової служби, розглянутих судами 
України, збільшилась на 10,9% порівняно із 2009 р.
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У період реформування кримінально-процесуального законодавства 
варто зберегти напрацьований позитивний досвід боротьби із війсь-
ковими злочинами у Збройних Силах України. Тому незрозумілим є 
пропозиції, викладені у проекті нового КПК України, підготовленому 
робочою групою під керівництвом народного депутата А. В. Портного 
(станом на 1 липня 2011 р.), який не передбачає такого суб’єкту 
кримінального процесу – як орган дізнання у ВСП. Таким чином, 
ВСП не буде здійснювати таку важливу функцію, надану законом 
України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах Ук-
раїни”, як дізнання про злочини, вчинені військовослужбовцями або 
військовозобов’язаними під час проходження ними зборів, працівни-
ками Збройних Сил України у місцях дислокації військових частин, 
у військових навчальних закладах, установах та організаціях. 

Цим Проектом у ст. 41 передбачається створення слідчих підроз-
ділів в Міністерстві внутрішніх справ, в Службі безпеки України та 
в органах, що будуть здійснювати контроль за додержанням подат-
кового законодавства. Досудове розслідування усіх злочинів проти 
встановленого порядку несення військової служби (ст.ст. 402-435 
Кримінального кодексу України) віднесено до компетенції Служби 
безпеки України (ст. 214 Проекту Кримінально-процесуального 
кодексу України). Більшість військових злочинів, передбачених у  
XIX розділі Кримінального кодексу України, не посягають на на-
ціональну безпеку України, об’єктом їх посягання є встановлений 
порядок несення та проходження військової служби. Тому, незро-
зумілим є пропозиції авторів згаданого Проекту Кримінально-проце-
суального кодексу щодо віднесення повноважень проведення досу-
дового слідства органами Служби безпеки України.

В новому КПК України слід зберегти повноваження такого 
суб’єкту кримінально-процесуальної діяльності, як орган дізнання у 
ВСП для здійснення першочергового етапу розслідування злочинів.

До того ж необхідно вирішити питання про підслідність кримі-
нальних справ, які в теперішній час віднесені до компетенції воєнних 
прокуратур, і нарешті визначитися, слідчі яких відомств будуть роз-
слідувати військові злочини, оскільки вони мають певну специфіку, 
пов’язану по-перше – із збереженням військової таємниці, по-друге – 
із регулюванням проходження військової служби Статутами Збройних 
Сил України, по-третє – територіальною відокремленістю військових 
частин, та воєнних об’єктів. Навряд чи слідчі територіальних органів 
внутрішніх справ або податкової міліції будуть спроможні викону-
вати функції розслідування військових злочинів, а передача розслі-
дування військових злочинів у підслідність слідчих Служби безпеки 
України протирічить функціям, здійснюваним цим відомством. Тому 
в новому КПК України слід передбачити створення слідчих підроз-
ділів у Військовій службі правопорядку у Збройних Сил України.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОвАНИя 
КРИМИНАЛИсТИЧЕсКОЙ сТРАТЕгИИ

В результате перманентно возникающих дискуссий о системе кри-
миналистики ряд ученых пришел к выводу о необходимости вклю-
чения в нее еще одного раздела, посвященного проблемам верси-
онного мышления следователя (учению о построении и проверке 
версий), теории планирования и организации расследования преступ-
лений в целом.

По мнению авторов этого предложения (А.В. Дулова, А.М. Ларина,  
Г.А. Зорина, А.Г. Филиппова, А.А. Эксархопуло и др.), данные воп-
росы не зависят от тактических и методических особенностей рассле-
дования преступлений отдельных видов, носят «сквозной» характер, 
и потому логично их изучать в качестве самостоятельной подсистемы 
/ раздела данной науки1.

Нам в целом импонирует идея об обособлении учения о стратегии 
уголовного судопроизводства и, тут же, добавим мы, о стратегиях 
в уголовном судопроизводстве в отдельный структурный элемент 
специальных наук, изучающих и обслуживающих эту одну из важ-
нейших сфер социально-правовой деятельности государства. Именно 
стратегия, убеждены мы, структурирует и оптимизирует достижение 
целей уголовного судопроизводства, его отдельных профессиональных 
участников. Всецело это относится и к криминалистической деятель-
ности.

Однако, к сожалению, изучение известных нам посвященных этой 
проблематике работ, показало не только отсутствие единства их 
авторов не только в содержании криминалистической стратегии, но 
и в самом понимании стратегии, как основной используемой в них 
общенаучной категории, более того – отсутствие попыток адаптиро-
вать это понятие к специфике и сущности уголовного процесса.

В тоже время, логика любого научного исследования, что, на наш 
взгляд, очевидно, обусловливает первоочередную необходимость фор-
мулирования основного используемого в нем операционного понятия 
и раскрытия вкладываемого в него содержания. Противное прак-
тически исключает возможность сколь – либо объективной оценки 

1  См., напр: Зорин Г. А. Теоретические основы криминалистики. Минск, 2000, 
с. 22 – 23; Криминалистика /под ред. А. В. Дулова. Минск, 1998, с.27; Филиппов А. Г.  
О системе криминалистики // Филиппов А. Г. Избранные статьи. М., 2007, с.194; 
Эксархопуло А. А. Предмет и система криминалистики. СПБ, 2004, с. 103.
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валидности его выводов и результатов, по существу, размывает их 
определенность.

А потому сразу напомним, что в самом общем значении под стра-
тегией понимается «общий, недетализированный план какой – либо 
деятельности, охватывающий длительный период времени, способ 
достижения сложной цели»1.

Нет никаких сомнений – и это подчеркивают практически все 
авторы, изучающие феномен стратегий в различных областях жизни, 
что любая стратегия начинается с осознания, осмысления и описание 
цели, для достижения которой деятельность того или иного субъекта 
осуществляется.

Следовательно, изучая проблему стратегии уголовного судопро-
изводства и стратегий профессиональных его участников, в первую 
очередь, необходимо определиться в целях и самого уголовного су-
допроизводства, и деятельности лиц, участвующих в нем в связи с 
исполнением своего профессионального долга.

С учетом реалий действующего уголовно – процессуального 
закона, нам представляется, что цель всего уголовного судопроиз-
водства (а потому и основа его стратегии), однозначно предопреде-
лена самим назначением уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК 
РФ), принципами и правовым режимом уголовного процесса, в них 
«заперта». 

Иными словами, конечная цель уголовного судопроизводства за-
ключается в установлении факта (отсутствия факта) существования 
уголовно – правового конфликта и его разрешение профессиональ-
ными участниками уголовного процесса, каждым в пределах своей 
уголовно – процессуальной функции, непрофессиональными его учас-
тниками – в пределах предоставленных каждому из них процес-
суальных прав по участию в разрешении уголовного – правового 
конфликта. 

С этих позиций под стратегией всего уголовного судопроизводства 
следует понимать планирование его осуществления, средств защиты 
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений, а также защиты личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, от ограничения ее прав и свобод в 
условиях уголовного процесса.

1  http://ru.wikipedia. В своем общепринятом переносном понятии, уточняет 
В.Т. Томин, стратегия в целом обозначает «искусство управления деятельностью, 
основанное на далеко идущих прогнозах, на осознании цели, задач и последствий 
осуществления деятельности». – Томин В.Т. Стратегия уголовного судопроизводс-
тва и некоторые ее составляющие: понятийный и терминологический инструмента-
рий исследования // Стратегии уголовного судопроизводства. Сборник материалов 
научной конференции/ ответ. ред. Н.В. Радутная. М., 2008, с. 179
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Отсюда с логической неизбежностью, на наш взгляд, следует, 
что деятельность любого профессионального участника уголовного 
судопроизводства в рамках названной стратегии уголовного судо-
производства предопределяется его процессуальной функцией в нем, 
целью его деятельности в уголовном судопроизводстве как социально 
– правовом институте государства в установленных им процессу-
альных условиях. По сути, именно уголовно–процессуальная функция 
является структурообразующей основой стратегии деятельности (и 
самой деятельности как таковой) профессионала – ее носителя. 

Конечные цели деятельности отдельных профессиональных пред-
ставителей этих функций нам представляются следующими.

Конечная цель деятельности лиц и органов, осуществляющих уго-
ловное преследование (что логически вытекает из законодательного 
определения сущности института уголовного преследования1), заклю-
чается в установлении факта существования уголовно – правового 
конфликта и его разрешение в пределах данной уголовно – процес-
суальной функции. Последнее же выражается в формулировании 
обоснованного и законного обвинительного тезиса в отношении кон-
кретного лица, либо в констатации факта отсутствия для того осно-
ваний или необходимости (либо возможности) разрешения уголовно 
– правового конфликта иными законными средствами.

К сожалению, УПК РФ, также как и УПК Украины, не содержит, 
как то имеется в УПК отдельных стран СНГ, законодательного 
определения сущности института защиты в уголовном судопроиз-
водстве2.

И тем не менее, мы полагаем, что и при отсутствии в насто-
ящее время в УПК РФ определения понятия защиты, конечная цель 
деятельности адвоката – защитника в уголовном судопроизводстве 
состоит в обосновании того, что его подзащитный, воспользуемся 
словами А. Ф. Кони, не виноват вовсе, либо виноват не так и не в 
том, в чем его обвиняют представители системы уголовного пресле-
дования и суд в постановленном в отношении его подзащитного об-
винительном приговоре (а потому, следовательно, его подзащитный 
заслуживает меньшего наказания, чем то, которое ему назначено 
судом). 

Конечная цель деятельности суда – осуществление правосудия, 
состоящего в установлении в условиях состязательного судебного 

1  «Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляе-
мая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совер-
шении преступления» (п. 55 ст. 5 УПК РФ).

2  Это, на наш взгляд, как минимум, является некорректным с точки зрения 
правовой констатации паритета состязающихся в уголовном судопроизводстве сто-
рон, и в некоторой степени усложняет определение стратегии адвоката – защитни-
ка по уголовным делам. 
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процесса наличия/отсутствия конкретного уголовно – правового де-
ликта (преступления) в действиях подсудимого, совершение которых 
инкриминируется подсудимому, назначении осуждаемому справедли-
вого наказания (либо освобождение от него по законным на то ос-
нованиям) либо в оправдании подсудимого/ прекращении уголовного 
его преследования1.

И, без сомнений, для достижения этих конечных целей профес-
сиональный исполнитель соответствующей процессуальной функции 
определяет свою стратегию участию в уголовном судопроизводстве, 
именно они структурируют ее содержание.

Однако в большинстве работ, в которых исследуется проблемы 
стратегий отдельных профессиональных участников уголовного судо-
производства, в частности, стратегии криминалистической, действи-
тельно стратегические проблемы, если не как правило, так зачастую, 
подменяются изучением несколько других проблем, в первую оче-
редь, тактики и методики осуществления ими своей деятельности в 
зависимости от стадий и этапов уголовного процесса и вида иссле-
дуемого в нем преступления2.

Этим, по нашему убеждению, нивелируется, затушевываются сущ-
ность и значимость самого исследуемого этими авторами феномена, в 
принципе, думается, не подменяемого вопросами тактики и методики.

Стратегия «выше» этих проблем, занимает более высокое иерар-
хическое место в деятельности любого занимающейся ее лица.

Для подтверждения этого тезиса представляется уместным на-
помнить слова видного теоретика и историка военной науки, гене-
рала от инфантерии русской армии Антуана Анри Жомини (1779– 
1869 гг.): «Добиться победы должна именно тактика в союзе с 
храбростью, гением и удачей». Но, однако, эту мысль он предварял 
следующими словами: «Стратегия подводит армии к решающим пун-
ктам операционной зоны, подготавливает успех сражения и заранее 
обусловливает его результаты»3.

Что же «подводит» профессионального участника уголовно – про-
цессуального исследования преступления к успеху своей деятель-
ности, к достижению поставленной перед собой цели (к победе, 
которая достигается, как говорил А. Жомини, тактикой и, добавим 
мы, техникой и методикой)?

Для обоснованного ответа на этот вопрос, думается нам, в первую 
очередь, следует использовать несколько, может быть, неочевидный 

1  Более подробно об этом см.: Баев О. Я. Уголовно – процессуальное иссле-
дование преступлений: проблемы качества права и правоприменения. М., 2009.

2  См., напр.: Зорина М.Г. Криминалистическая стратегия и тактика государс-
твенного обвинения в суде, Гродно, 2002.

3  Цит. по: Тактика/ под ред. В. Г. Резниченко. М., 1966, с.99, 8 – 9.
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подход, подойти к его решению с изучения того, что не может не де-
лать, не использовать для успешного и рационального достижения 
своей обозначенной выше цели в уголовном судопроизводстве тот 
или иной профессиональный его участник? Вот это и есть, основа 
вырабатываемой и определяемой данным субъектом исследования 
преступлений стратегии своей деятельности. Именно это, по нашему 
представлению, будет в самом общем, стратегическом виде, струк-
турировать организацию, планирование и само дальнейшее осущест-
вление своей деятельности, будет обозначать его стратегию. 

По нашему предположению1, в процессе уголовно – процессуаль-
ного исследования преступлений его субъект: 

— не может не работать с уголовно – релевантной информацией, 
следами и с формированными на их основе доказательствами; 

— не может не заниматься криминалистическим распознава-
нием, в первую очередь, идентификацией; 

— не может не использовать специальных познаний; 
— не может не взаимодействовать с другими органами и ве-

домствами, должностными их представителями; 
— не может не формулировать версий, не выводить из них 

систем необходимых и возможных следствий и на этой основе не 
планировать своей деятельности на каждом этапе и стадии своей 
деятельности в уголовном судопроизводстве2.

Исходя из этого посыла, и с учетом нашего понимания пред-
мета науки криминалистики3, считаем возможным в настоящее время 
предложить для обсуждения следующее определение криминалисти-
ческой стратегии.

Криминалистическая стратегия – система научных положений и 
основных на них рекомендаций по определению профессиональным 
участником уголовного судопроизводства общих направлений и 
средств использования уголовно – релевантной информации, спе-
циальных познаний, осуществления идентификации, взаимодействия 

1  Основанному как на теоретическом исследовании этих проблем, так и на 
многолетнем включенном изучении автором следственной и судебной практики по 
уголовным делам, опросов сотрудников органов уголовной юстиции (следователей, 
прокуроров, адвокатов, судей).

2  Нет сомнений, что предложенный перечень основных необходимых направ-
лений деятельности профессионального участника уголовно – процессуального 
исследования преступлений, не только не исчерпывающий, но и вполне возмож-
но неполон. Криминалистическая стратегия есть (и не может быть иной) система 
сложная, открытая и динамическая. Не менее очевидно, что для каждого субъекта 
уголовно – процессуального исследования преступлений, структурирующего свою в 
нем стратегию, значимость и само содержание составляющих ее элементов различно. 

3  См. об этом: Баев О. Я. Основы криминалистики. М., 2009.
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с другими лицами и организациями, планирования реализации этих 
направлений для достижения конечной цели своей процессуальной 
деятельности. 

с.о. Баранов
кандидат юридичних наук, доцент

одеський державний університет внутрішніх справ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ здІЙсНЕННя взАЄМОдІї 
ОПЕРАТИвНИХ ТА сЛІдЧИХ ПІдРОздІЛІв Овс  

з ПРОФІЛАКТИКИ зЛОЧИНІв  
НА зАЛІзНИЧНОМУ ТРАНсПОРТІ

Найважливішою умовою досягнення успіху з профілактики зло-
чинів на залізничному транспорті є взаємодія суб’єктів, які беруть 
участь у цій діяльності. Взаємодія є об’єктивною необхідністю існу-
вання системи правоохоронних органів, яка знайшла відображення у 
законодавстві, що регулює правоохоронну діяльність. 

Зазначена проблема знайшла своє відображення у працях Бер-
наза П.В., В.В. Голубєва, В.С. Зеленецького, М.О. Погорецького, І.В.  
Озерського, В.М. Федченка. Але не дивлячись на це, питання за-
безпечення ефективності взаємодії слідчого і оперуповноваженого у 
запобіганні злочинам продовжує залишатися актуальним. 

Потрібно зазначити, що поняття „взаємодія” розглядається у фі-
лософії як особливий тип відносин між об’єктами, при якому кожний 
з об’єктів впливає на інші об’єкти, приводячи до їх зміни і, в свою 
чергу, зазнаючи впливу з боку інших об’єктів [1, с.77]. У кримі-
налістичній літературі взаємодію всіх правоохоронних органів (їх 
підрозділів) у процесі досудового розслідування злочинів розуміють 
як узгоджену діяльність різних ланок (елементів) однієї або кількох 
організаційних систем, що спрямовані на досягнення спільної мети 
з найменшими витратами сил, коштів і часу. Одним з найбільш 
важливих видів взаємодії у процесі розслідування та запобігання 
злочинів, науковці і практики вважають взаємодію слідчого й опера-
тивних підрозділів. Взаємодію слідчого з працівниками оперативно-
розшукових підрозділів визначають як їх узгоджену діяльність, яка 
ґрунтується на законі й відомчих нормативних актах, спрямована 
на розслідування, припинення злочинів та запобігання їх вчиненню, 
шляхом найбільш ефективного поєднання методів і засобів, влас-
тивих цим органам, при збереженні таємниці досудового слідства та 
джерел отримання негласної інформації [2, с. 37]. 

Правовою основою взаємодії оперативних та слідчих підрозділів 
транспортної міліції у боротьбі зі злочинністю на залізничному транс-
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порті є ч.2 ст. 65 КПК України та відомчі накази. Серед наказів 
зазначеного напрямку особливе місце займає наказ МВС України від 
20.02.2006р. №160 “Про організацію діяльності органів досудового 
слідства системи Міністерства внутрішніх справ України”, яким була 
затверджена інструкція з організації діяльності органів досудового 
слідства в системі МВС України та взаємодії їх з іншими структур-
ними підрозділами ОВС у розкритті та розслідуванні злочинів. Згідно 
п.6.1 зазначеної інструкції головними завданнями взаємодії слідчих з 
органами дізнання є попередження, розкриття і розслідування зло-
чинів, притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, що 
їх учинили, відшкодування заподіяної злочинами шкоди, відновлення 
порушених прав та інтересів громадян. 

Іншим наказом МВС України від 07.09.2005р. №777 була затвер-
джена Інструкція «З організації роботи органів досудового слідства 
з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України на 
стадіях документування злочинних дій, реалізації оперативних ма-
теріалів, розслідування кримінальної справи та її розгляді в суді». 
Вперше керуючись положеннями зазначеної інструкції у слідчого 
з’являється можливість ознайомлення з матеріалами оперативно-
розшукової справи за певних умов. 

На наш погляд, необхідність поєднання колективних зусиль слідчих 
та працівників оперативно-розшукових підрозділів при розслідуванні 
та попередженні злочинів, які вчиняються на об’єктах залізничного 
транспорту обумовлюється наступними чинниками:

1)  складним і прихованим характером злочинної діяльності на 
об’єктах залізничного транспорту;

2)  вчиненням злочинів організованими групами, до складу яких 
входять працівники підприємств залізничного транспорту;

3)  вчиненням комплексів злочинів, коли певні злочини вико-
нують окремі члени організованої групи за єдиним планом;

4)  масштабністю злочинної діяльності, у яку втягуються багато 
підприємств і державних структур, що знаходяться у різних регіонах 
країни;

5)  тривалим характером злочинної діяльності з використанням 
злочинних технологій; 

6)  умовами активної протидії правоохоронним органам у розслі-
дуванні та запобіганні злочинам. 

Зміст взаємодії визначається його цілями, якими можуть бути: 
одержання оперативним шляхом необхідної інформації щодо злочинних 
зв’язків злочинного утворення, способів його формування; пошук і 
виявлення документальних джерел вчинення злочинів; успішне про-
ведення операції по затриманню злочинців; виявлення та подолання 
злочинної протидії розслідуванню злочинів; забезпечення безпеки 
свідкам та іншим учасникам досудового слідства і судового розгляду.
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Слід відзначити що у процесі взаємодії слідчий і оперуповнова-
жений повинні дотримуватися певних правил у службових взаємовід-
носинах. Зокрема, слідчий не повинен втручатися в оперативно-роз-
шукову діяльність, а оперуповноважений зазіхати на процесуальну 
самостійність слідчого. Незважаючи на те, що слідчий має право 
давати органам дізнання доручення та вказівки стосовно проведення 
оперативно-розшукових дій, він не може диктувати їм конкретні за-
соби і методи виконання цих доручень. З іншого боку, оперативні 
працівники зобов’язані повідомляти слідчого про результати прове-
дених ними оперативно-розшукових заходів, але не можуть вимагати 
конкретної процесуальної форми використання отриманої інформації, 
оскільки обов’язок доказування у кримінальній справі віднесений 
законом до виключної компетенції слідчого. 
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РОзсЛІдУвАННя зЛОЧИНІв в УсТАНОвАХ 
вИКОНАННя ПОКАРАНЬ яК ПІзНАвАЛЬНА 

дІяЛЬНІсТЬ

Актуальність теми визначена тим, що у сучасній криміналістичній 
теорії спостерігається активний процес дослідження і визначення 
вихідних положень, що дозволяють сформувати логічно струнку ін-
формаційно-пізнавальну характеристику діяльності з розслідування 
злочинів.

Доцільно зазначити, що за своєю природою розслідування зло-
чинів є різновидом пізнавальної діяльності. Як відзначає В.О. Об-
разцов, “уявне відтворення на підставі зібраних фактичних даних 
цілісної картини вчиненого і його наслідків за всіма істотними кримі-
налістично і юридично значимими ознаками утворює загальне пізна-
вальне завдання кримінального судочинства” [1, с.69]. Принципова 
можливість розкриття кожного злочину базується на положенні діа-
лектичного матеріалізму про пізнаванність світу, подій і явищ як 
сьогодення, так і минулого. 



��

Зауважимо, що саме людській свідомості відкривається можливість 
адекватного сприйняття і пізнання різних сторін дійсності завдяки 
особливій властивості живої і неживої природи – відображенню. 
Відображення є наслідком різноманітних форм взаємодії предметів 
об’єктивного світу, що відбувається як за участю людини, так і без 
її участі. Будь-яка реальна подія не може відбуватися без взаємодії 
її внутрішніх і зовнішніх структур, зв’язків і відносин.

Сутність відображення в неорганічній природі полягає в здатності 
будь-якої речі продуціювати зміни, сліди, що знаходяться у відповід-
ності (чи подібності) з річчю, що впливає на них і відтворює якісні 
і кількісні відносини і структури по ланцюгах причинно-наслідкових 
зв’язків.

Безпосереднє чи опосередковане відображення елементів, об-
ставин і всієї події в цілому відбувається й у свідомості людини 
(психічна форма відображення), що дозволяє здійснювати пізнання 
досліджуваних об’єктів.

Звідси можуть бути сформульовані, як відзначає А.А. Ексархо-
пуло, два фундаментальних криміналістичних закони:

1. Неможливо здійснити злочин, не залишивши при цьому слідів.
2. Не існує принципово злочинів, що не розкриваються [2, с.36].
Пізнання об’єкта провадиться шляхом діяльності і через діяльність 

– практичну і теоретичну. У філософській літературі вказується на 
те, що пізнання як діяльність реалізується за допомогою системи 
пізнавальних засобів: 1) чуттєвого спостереження; 2) повсякденної 
практики; 3) експерименту; 4) моделі; 5) математичного апарату; 
6) методологічної основи. Використання названих засобів у тому чи 
іншому обсязі обумовлюється складністю пізнаваного об’єкта, його 
характером, природою і цілями, що ставить суб’єкт дослідження.  
У розслідуванні можуть використовуватися всі названі засоби, вклю-
чаючи логіко-математичний апарат.

У криміналістичній теорії для вивчення таких складних об’єктів 
як злочинна діяльність і діяльність з розкриття злочинів використо-
вується багато методів і засобів наукового пізнання. У слідчій прак-
тиці застосовуються методи і засоби практичного пізнання (зокрема, 
аналізу і синтезу, побудови і перевірки версій, моделювання), що 
базуються насамперед на теоретичних розробках криміналістики, а 
також інших наук. Потрібно врахувати, що розслідування носить 
дослідницький характер, тому містить не тільки емпіричні, але і тео-
ретичні аспекти пізнання.

Пізнавальна діяльність, що здійснюється в ході розслідування 
злочинів в установах виконання покарань, відрізняється рядом особ-
ливостей.

По-перше, пізнання в розслідуванні злочинів загалом та вчинених 
в установах виконання покарань носить переважно ретроспективний 
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характер, тому що об’єктом пізнання є подія, віддалена від моменту 
розслідування більшим чи меншим відрізком часу. У зв’язку з цим 
іноді робиться висновок про те, що дослідження події злочину в 
установах виконання покарань проводиться тільки опосередкованим 
шляхом. 

По-друге, в слідчій і особливо в оперативно-розшуковій діяльності 
повинні використовуватися і методи прогностичного характеру, спря-
мовані на попередження чи припинення злочинів що вчиняються в 
установах виконання покарань.

По-третє, у діяльності з розслідування злочинів в установах ви-
конання покарань застосовуються пізнавальні методи як безпосе-
реднього (чуттєвого) сприйняття – спостереження, виміру, опису, 
фіксації, порівняння, експерименту, так і опосередкованого (раціо-
нального) пізнання – аналіз і синтез, тотожність і відмінність, гіпо-
теза, моделювання, програмування і інші евристичні та кібернетичні 
методи. 

На наш погляд варто погодитись з позицією Р.С.Бєлкіна і  
А.І. Вінберга, які вважали, що класифікація методів науки і практики 
на емпіричні і логічні дуже умовна. Будь-який емпіричний метод не 
можливий поза осмисленою людською діяльністю, без постановки за-
вдання й обробки отриманих результатів. Так само і логічне пізнання 
неможливе без чуттєвого елемента. “Думка народжується з дії, але 
сама дія, якщо вона набуває значення методу пізнання, немислима 
без розумного початку, без думки” [3, с.26].

Як висновок, зауважимо, що розробка методики розслідування 
злочинів вчинених в установах виконання покарань має здійснюва-
тися на основі чіткого усвідомлення криміналістичної суті слідчої 
діяльності. Вона полягає в тому, що така діяльність є системною, 
пізнавальною, інформаційною, організаційною і підпорядкована за-
вданням і вимогам кримінального судочинства.
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ПРОБЛЕМЫ РАзвИТИя КРИМИНАЛИсТИЧЕсКОЙ 
ТАКТИКИ И сТРАТЕгИИ

Аналитический обзор специальной литературы по указанной 
проблеме, а также изучение состояния практической деятельности 
следственных и оперативно-розыскных подразделений органов внут-
ренних дел и других правоохранительных органов свидетельствуют 
о том, что в современных условиях эффективное противодействие 
преступности невозможно без системного комплексного подхода к 
его оптимизации.

Важное значение в решении этой проблемы отводится совер-
шенствованию криминалистической тактики. Различные авторы оп-
ределяют основные направления ее дальнейшего развития, обуслов-
ленных как собственным развитием зтой научной отрасли, так и ее 
интеграцией с другими отраслями знаний. 

Так к важнейшим направленниям совершенствования кримина-
листической тактики професор Коновалова В.Е относит следующие: 
1. Разработка новых приемов производства следственных действий 
с использованием достижений логики, психологии, информатики, со-
циологии. 2. Систематизация приемов организации расследования и 
тактик взаимодействия следственных и оперативно-розыскных ор-
ганов при раскрытии преступлений, совершенных террористами, а 
также организованными преступнїми группами. 3. Исследование и 
разработка оптимальных систем следственных действий как свое-
образных программ тактики и методики расследования отдельных 
видов преступлений. 4. Разработка типових моделей планирования 
расследования по отношенню к отдельным категориям преступлений 
и следственньм ситуациям. 5. Перспективным представляется типи-
зация тактических операций как при отдельных видах преступлений, 
так и при различных ситуациях расследования. [1, 66-68]. 

Реальная борьба с современной преступностью всегда ставит 
перед наукой новые задачи, решение которых требуют разработки 
адекватных методов и средств противодействия этому уродливому 
явлению. Требуется теоретическое переосмысление и научное ре-
шение этих актуальных криминалистических проблем. Возникла не-
обходимость совершенствования не только тактики выявления, пре-
кращения, раскрытия и расследования современных преступлений, 
но в соответствии с изменившимся характером совершаемых пре-
ступлений с возросшим профессионализмом противодействия пра-
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воохранительным органам со стороны криминалитета, есть необхо-
димость внедрения в правоохранительную деятельность средств и 
методов стратегического характера.

Понятие «стратегия» в расследовании преступлений с прагма-
тической стороны и в соответствии с особенностью детективной ра-
боты (англ. detectivе, от лат. detegо – раскрываю, разоблачаю) можно 
трактовать как деятельность уполномоченных законом должностных 
лиц, направленную на выбор перспективного направления установ-
ления обстоятельств подлежащих доказыванию по уголовному делу; 
приоритетных средств и методов преодоления противодействия рассле-
дованию со стороны субьектов совершения преступления и их связей 
с целью формирования и успешной реализации наиболее оптимальной 
и реальной модели подготовки и проведения следственных дейс-
твий, определяющих судебную перспективу уголовного дела [2,207].

На наш взгляд, стратегию необходимо разрабатывать на не-
скольких уровнях: а) как искусство определения направлений 
развития научных криминалистических исследований, знаний и их 
реализацию;б) как искусство предупреждения, раскрытия и рассле-
дования преступений и особенно их организованых форм; в) как 
искусство определения перспективы, приоритетов развития крими-
налистики – учебной дисциплины и ее преподавания.

По первому и второму направлениях предлагается иссследо-
вать такие первостепенные проблемы развития теории и практики 
криминалистической стратегии: дальнейшее иссследование, приме-
няемых преступным миром и их связями, приемов и средств про-
тиводействия расследованию преступлений, предвидение новых 
и формирование оптимальных рекомендаций по предупреждению, 
нейтрализации и преодолению противодействия расследованию уго-
ловно наказуемых деяний; определение приоритетов деятельности 
следователя при расследовании преступлений: многоэпизодных, 
на межрегиональном, межгосударственном уровне, совершенных в 
группе, организованными группами; формирование направлений в 
достижении целей расследования по уголовным делам; дальнейшее 
исследование использования возможностей рефлексивного управ-
ления, прогнозирования при раскрытии и расследовании сложных 
для доказывания преступлений; определение алгоритма проведения 
типичных стратегических операций; иссследование организации и 
управления расследованием как по отдельным уголовным делам, так 
и по всем уголовным делам, которые находяться в производстве 
у следователя, которые расследуются бригадой следователей или 
следственно-оперативными группами; принятия и реализации клю-
чевых, важнейших решений по уголовному делу. 

Что касается приоритетов развития криминалистики, то нам импо-
нирует точка зрения профессора Шепитько В.Ю. о том, что в новых 
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условиях актуальными задачами криминалистики являются: «взаи-
мопроникновение криминалистики и практики правоприменительных 
органов; внедрение инноваций в практическую правоприменительную 
деятельность; разработка новейшего «продукта» криминалистики для 
практики; унификация научных криминалистических рекомендаций и 
их адаптация к практике применения; создание совместных научно-
практических коллективов для разработки эффективных криминалис-
тических рекомендаций» [3, 58].

И наконец, в отношении раздела криминалистическая тактика, 
нам представляется в целом оригинальным предложение профес-
сора А.В.Дулова сформировать отдельный раздел криминалистики 
– «Криминалистическую стратегию» [4, 27-28]. К сожалению про-
фессор А.В. Дулов более детально не развил свое предложение, не 
раскрыл как же соотносить стратегию и тактику, а без разграни-
чения этих пересекающихся понятий не возможно реализовать на 
практике в целом хорошее предложение. Не нашел ответа и вопрос 
что относить к тактике, а что к стратеги. Как соотносить стратегию 
и процесс расследования преступлений. Тем не менее необходимо 
отдать должное автору идеи в том, что сама постановка проблемы 
весьма интересна, перспективна и требует дальнейшей разработки. 

Идею формирования отдельного раздела « Криминалистическая 
стратегия» поддержал и Г.А.Зорин [5, 23]. Спорный характер предло-
жения А.В.Дулова о выделении раздела криминалистики «Кримина-
листическая стратегия» отмечают В.П.Бахин, А.Ю.Головин [6, 90-91].

На наш взгляд, следует положительно оценить идею о необходи-
мости в криминалистике разрабатывать стратегические аспекты вы-
явления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 
По этому поводу мы изложили свою точку зрения о дискуссионности 
сформировать отдельные разделы в криминалистике «Криминалис-
тическая тактика» и «Криминалистическая стратегия», которые на 
наш взгляд, нельзя разрывать и предложили назвать раздел « Кри-
миналистическая тактика и стратегия». Здесь не будем обосновывать 
нашу точку зрения, ранее она излагалась детально [7, 62-67]. 

В контектсте заявленной темы, относительно стратегии раз-
вития криминалистики как учебной дисциплины и ее преподавания 
нам представляется, что ее необходимо решать комплексно и в связи 
с преподаванием других дисциплин, формирующих професиональные 
качества будущего юриста. Более подробное изложение этих воп-
росов не является предметом нашего исследования. Здесь только 
отметим только то, что необходимо ввести раздел в криминалистику 
«Криминалистическая тактика и стратегия», который в структурно-
содержательном отношении видется из трех взаимообусловленных 
частей: общие положення, тактика детективной деятельности и стра-
тегия детективной деятельности. 
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В общих положениях предлагается излагать: основные понятия 
раздела, структуру, принципы тактики и стратегии детективной  
деятельности; средства и методы тактики и стратегии детективной 
деятельности ( тактические рекомендации, прийомы, комбинации, 
операции и т п.); типичные методы и средства противодействия рас-
следованию и особенности их преодоления; основы взаимодействия с 
общественностью и отдельными гражданами; основы взаимодействия 
с различнымии органами и должностными лицами и СМИ; основы об-
щения; особенности мыслительной деятельности детектива; основы 
рефлексивного управления в детективной деятельности; общие воп-
росы планирования ( понятие, принцыпы, виды). 

В тактике детективной деятельности излагаются: основы так-
тики проведения всех перечисленных в УПК Украины следственных 
действий.

В стратегии детективной деятельности рассматриваются: основы 
определения оптимального направления, организации и планирования 
расследования преступлений, а также перспективных средств и ме-
тодов деятельности по многоэпизодным уголовным делам, по пре-
ступлениям, которые совершаются групой лиц, организованой групой 
и преступной организацией; основы управления расследованием пре-
ступлений; особенности подготовки и алгоритм проведения типичных 
стратегических операций; основы прогнозирования и определения 
перспектив как по каждому из расследуемых уголовных дел, так и 
по всем, которые находяться в производстве у следователя; основы 
ресурсного и кадрового обеспечения расследования. 

Кроме того в первом разделе криминалистики необходимо также 
предусмотреть подраздел посвященный общей стратегии развития 
этой науки, стратегическим задачам, а также путям их разрешения 
для науки в целом; для учебной дисциплины в целом, так и для 
каждого раздела криминалистики.

В завершение подчеркнем, что разработка стратегических ас-
пектов в криминалистике, и в частности, разработка нового раздела 
«Криминалистическая тактика и стратегия» даст возможность оп-
тимизировать подготовку соответствующих должностных лиц спо-
собных реально противостоять современным преступникам.
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ОКРЕМІ АсПЕКТИ вИКОРИсТАННя ТЕХНІЧНИХ 
зАсОБІв дЛя всТАНОвЛЕННя ФАКТІв 

ХАБАРНИцТвА

У зв’язку з постійним розширенням можливостей технічних засобів 
та необхідністю їх апробації в оперативно-розшуковій діяльності ор-
ганів внутрішніх справ, актуалізується питання науково-методичного 
забезпечення їх використання. При цьому, особливості використання 
технічних засобів необхідно розглядати у трьох напрямах: правовому, 
морально-етичному і технічному.

Правовий напрям забезпечує законність і допустимість вико-
ристання технічних засобів, оскільки під час їх застосування мож-
ливе обмеження прав і свобод громадян. 

Морально-етичний напрям використання технічних засобів пере-
буває у прямому взаємозв’язку з правовим і для нього характерне 
визначення особливостей одержання інформації від громадян у про-
цесі проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зок-
рема наприклад, для фіксації фактів хабарництва технічні засоби, 
повинні використовуватися відносно осіб, які одержують або дають 
хабар, чи осіб причетних до цієї діяльності в іншому випадку будуть 
порушені конституційні гарантії недоторканності особи.

Аналіз роботи оперативних підрозділів свідчить, що в окремих ви-
падках, навіть дії працівників оперативних підрозділів спрямованні на 
фіксацію слідів пальців рук, необхідних для проведення досліджень, 
призводять до порушення недоторканності особи [1; 2].
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Технічний напрям так само, як і морально-етичний, тісно пере-
плітається з правовим. Передумовами допустимості використання 
технічних засобів під час документування фактів хабарництва є їх 
наукова обґрунтованість, безпека для здоров’я, максимальна ефек-
тивність, належна економічність, простота і доступність. Це у свою 
чергу вимагає обов’язкової апробації сучасних технічних засобів у 
практичній діяльності працівників оперативних підрозділів, постійне 
їх вивчення з позиції правильного тактичного застосування при про-
веденні конкретних заходів, узагальнення передового досвіду вико-
ристання. При цьому необхідно спиратися на допомогу кваліфіко-
ваних фахівців наукових і практичних установ, що дозволить вчасно 
впровадити запропоновані наукою новітні технічні засоби і досяг-
нення.

Технічні засоби що використовуються працівниками оперативних 
підрозділів під час документування фактів хабарництва можна роз-
ділити на наступні види [3]:

1)  оперативна техніка; 
2)  спеціальна техніка; 
3)  спеціальні засоби. 
Відзначимо, що розподіл технічних засобів на перераховані види 

досить умовний, тому що часто одні і ті ж прилади можуть застосо-
вуватися для фіксації фактів хабарництва. 

Одержання працівником оперативного підрозділу інформації від-
носно хабарництва можливе завдяки використанню спеціальних 
технічних засобів. Досягнення в області техніки значно розширило 
сприйняття наших органів відчуттів у результаті перетворення явищ 
однієї фізичної категорії в інші, причому стають доступними сприй-
няттю такі з них, для виявлення яких у людини не існує відповідних 
органів.

Технічні засоби, розширюючи можливості пізнання людини, доз-
воляють збирати інформацію про різноманітні процеси, явища та 
ознаки злочинної діяльності. Однак використання технічних засобів 
цим не обмежується. Недостатньо мати можливість одержати інфор-
мацію, необхідно, щоб вона була сприйнята людиною, перероблена, 
збережена і передана, що забезпечується використанням окремих 
технічних засобів.

Обмеженість сенсорних можливостей людини особливо нега-
тивно позначається в оперативно-розшуковій діяльності, де потреба 
в інформації, пов’язаної, зокрема, із ступенем хабарництва, вияв-
ляється особливо гостро в силу постійно існуючого дефіциту цієї 
інформації.

Чималі можливості з розширення меж відчуттів людини пов’язані 
з удосконаленням способів почуттєвого пізнання, однак для повного 
вирішення зазначеного протиріччя цього не досить.
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Означене зумовлює необхідність забезпечення осіб, що здійс-
нюють оперативно-розшукові заходи, спеціальними пристроями, що 
розширили б межі їхнього почуттєвого сприйняття. У ролі таких 
пристроїв можуть виступати штучно створені матеріальні засоби до-
цільної діяльності людей, тобто техніка.

Величезне значення має досягнення кібернетики у сфері інформатив-
ного моделювання, розвиток його математичного апарату (теорій інфор-
мації, математичної логіки і статистичного аналізу); створення швид-
кодіючих електронно-обчислювальних машин останнього покоління 
дозволяють усе ширше застосовувати їх для обробки значної кількості 
оперативно-розшукової інформації та її видачі у потрібний момент.

На жаль, науково-технічний прогрес своїми досягненнями озб-
роює не тільки правоохоронні органи, але і нерідко самих злочинців.  
В даний час хабарники, замість використання традиційних технічних 
засобів, застосовують засоби радіозв’язку, причому не тільки для 
координації своїх дій, але і для контролю за роботою радіостанцій 
працівників оперативних підрозділів.

Прискорення науково-технічного прогресу дозволяє розширити 
перелік технічних засобів і цілеспрямовано їх використовувати при 
документуванні фактів хабарництва.

Проте наголосимо, що працюючи з інноваційними видами техніки 
працівники оперативних підрозділів та слідчі зустрічаються з мало 
пізнаними явищами, які не отримали належної інтерпретації у теорії 
та практиці. Більш того в результаті проведеного дослідження вста-
новлено, що низька кваліфікація та недостатній рівень технічної гра-
мотності працівників органів внутрішніх справ породжує відповідні 
психологічні бар’єри під час роботи з технікою. 

Вирішення цієї проблеми, на нашу думку можливе шляхом: по-
перше, розробки комплексних методичних рекомендацій щодо фік-
сації злочинної діяльності за допомогою технічних засобів і по-друге, 
створенням алгоритмів застосування конкретних технічних засобів. 
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НАПРяМКИ вИКОРИсТАННя сОцІАЛЬНИХ  
ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ У КРИМІНАЛІсТИцІ

Беззаперечним є твердження про те, що криміналістика слугує ос-
новним і найбільш активним провідником досягнень природничих і тех-
нічних наук у сферу боротьби зі злочинністю. Ця обставина визначає 
основні тенденції розвитку криміналістичної науки, розширення та ви-
дозміну вирішуваних нею завдань. Криміналістика – наука синтетична 
і це обумовлює постійну потребу в аналізі здобутків різних сфер і син-
тезі їх результатів для задоволення потреб боротьби зі злочинністю. В 
умовах інтенсивної розбудови інформаційного суспільства криміналіс-
тика просто приречена брати на озброєння сучасні засоби телекомуні-
кацій та інші визначні досягнення галузі інформаційних технологій.

Інформація відіграє важливу роль у всіх сферах життєдіяльності 
людини, зокрема, у професійній діяльності. Тому не випадково ХХI 
століття називають століттям інформації, а сучасний етап розвитку 
цивілізації – інформаційним суспільством. Інтернет відкрив доступ 
до величезного обсягу найрізноманітніших відомостей. Сьогодні вже 
понад 3 мільярди жителів Землі, серед яких і понад 17 мільойнів 
наших співвітчизників, є користувачами Всесвітньої мережі. За про-
гнозами Інтернет асоціації України за підсумками 2011 року пос-
лугами Інтернет буде охоплено вже понад 40% населення нашої 
держави при збереженні тенденції зростання кількості користувачів 
мережі. Загалом же, за прогнозами Digital Sky Technologies, про-
тягом наступного десятиліття кількість Інтернет-користувачів у світі 
зросте до 5 мільярдів осіб.

За даними компанії Cisco до Інтернету під’єднано вже понад  
35 млрд. пристроїв. Цілодобове телебачення, необмежений доступ до 
мережі через персональні комп’ютери та мобільні телекомунікаційні 
засоби (телефони, смартфони, комунікатори) призвели до того, що 
сучасна людина щоденно отримує інформації у п’ять разів більше 
ніж ще три десятиліття тому. Слід зауважити, що сучасна людина є 
не тільки споживачем чужого інформаційного продукту, а й творцем 
власного. Часто неусвідомлено. При цьому, процес користування те-
лекомунікаційними засобами призводить до утворення, так званих 
«цифрових» слідів, що, наприклад, за обліковими даними базових 
станцій мобільних операторів дозволяють з високим ступенем точ-
ності у часі та просторі визначити місце знаходження і маршрут 
пересування конкретного користувача електронної мережі. 



��

Обсяги цифрової інформації щорічно збільшуються на 60 % і 
у перспективі безпрецедентне зростання продовжиться. Наприклад, 
за два дні 2010 року було створено обсяг інформації, співрозмірний 
тому, який було згенеровано людством за весь час його існування 
до 2003 року. Через десятиліття такий же обсяг інформації буде 
створюватись усього за астрономічну годину.

Обмін колосальними обсягами, в т.ч. й криміналістично значущої, 
інформації наразі здійснюється через соціальні Інтернет-мережі  
(Он-лайнові соціальні мережі). Аналіз багаторівневих соціальних 
мереж є одним із основних методів досліджень в сучасній соціології, 
антропології, географії, соціальній психології, інформатиці та дослід-
женні організацій. У криміналістиці феномен соціальних Інтернет-
мереж обов’язково має бути дослідений через призму специфіки ви-
рішуваних нею завдань, а вже сьогодні соціальні Інтернет-мережі у 
криміналістиці доцільно використовувати за такими напрямками: 

1)  професійна підготовка та підвищення кваліфікації юристів; 
2)  розкриття і розслідування злочинів; 
3)  запобігання злочинності.
1. Актуальна на сьогодні концепція перманентної професійної ос-

віти полягає в тому, що навчання у вищому навчальному закладі не 
завершує, а лише розпочинає професійну підготовку, створює фунда-
мент для післядипломної регулярної професійної освіти, яка повинна 
поєдуватись з постійною самоосвітою кожного фахівця. Державна 
програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» 
на 2006–2010 роки, затверджена постановою КМУ від 07.12.2005 р.  
№ 1153, серед основних заходів, спрямованих на забезпечення 
освіти протягом всього життя передбачає створення віртуального 
університету, розробку та підтримку його інформаційних ресурсів.  
В цьому сенсі слід визнати позитивним досвід кафедри криміналь-
ного процессу та криміналістики Таврійського національного універ-
ситету ім. В.І. Вернадського, де з метою підвищення ефективності 
вивчення криміналістики було організовано спілкування студентів 
як між собою, так і з викладачами кафедри, спочатку на неофіцій-
ному форумі універститету, а згодом – в соціальній Інтернет-мережі 
«ВКонтакте», в якій було створено групу «Консультації студентів з 
криміналістики», де викладачі надають відповіді на запитання сту-
дентів, що виникають під час вивчення предмету, розміщують відо-
мості про нові технології в криміналістиці, відеозавдання, результати 
тестового контролю й поточний рейтинг студентів. Функціонувальння 
соціальних Інтернет-мереж у професійному середовищі сприяє обміну 
позитивним досвідом вирішення складних нетрадиційних завдань.

2.  Першим інтернет-сайтом, який пропонував можливості роботи 
із соціальними мережами, був classmates.com, який з’явився 1995 року.  
У слід за ним, 1997 року з’явився SixDegrees.com. Починаючи з 2001 року  
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почали з’являтись сайти, в яких використовувалась технологія під на-
звою «Коло друзів». Ця форма соціальних мереж, яка широко вико-
ристовується у віртуальних спільнотах, набула широкої популярності 
2002 року та утвердилась з появою сайту «Friendster». Наразі, існує 
більш ніж 200 сайтів з можливостями організації соціальних мереж. 
2004 року була створена найбільша на сьогоднішній день соціальна 
мережа у світі «Facebook». У вересні 2011 року світова аудиторія 
користувачів соціальних Інтернет-мереж вже перевищила 1 млрд. 
осіб. За підрахунками дослідницької компанії Insitee Consulting, у со-
ціальних мережах зареєстровано 70 % користувачів Інтернет. Лише 
у «Facebook» станом на червень 2011 року налічувалось понад 687 
мільйонів зареєстрованих користувачів, а вже у середині липня 2011 року  
– понад 700 мільонів. При цьому українські Інтернет-користувачі є 
одними з найактивніших членів соціальних мереж. За підрахунками 
Universal McKann, Україна обіймає п’яте місце у світі за ступенем 
залучення її Інтернет-користувачів до соціальних мереж: користува-
чами соціальних мереж є 81 % українських користувачів Інтернет. 
Станом на жовтень 2011 року в соціальній мережі «LiveJournal» 
налічується понад 0,4 млн., «Facebook» – понад 1,5 млн., в «Одно-
классники» – понад 9,0 млн., «ВКонтакте» – понад 16,5 млн. ко-
ристувачів і динаміка зростання їх кількості зберігається.

Американським психологом Стенлі Мілгремом ще 1969 року була 
обґрунтована теорія «шести рукостискань» (шести ступенів відда-
леності), згідно якої будь-які дві людини на планеті знайомі одна 
з іншою через п’ять спільних знайомих. Відтак аналіз розміщеної 
у соціальних Інтернет-мережах інформації сприяє, зокрема: пошуку 
особи, що уникає слідства і суду; з’ясуванню обставин розслідуваної 
події; наповненню отриманою у такий спосіб інформацією біографіч-
ного методу і методу незалежних характеристик та встановленню 
на основі їх використання психологічного профілю особи учасника 
кримінального процесу. Для встановлення кола спілкування особ-
ливо корисними можуть бути ті соціальні мережі, які містять «від-
криті списки друзів» Інтернет-користувачів, наприклад: «ВКонтакте»,  
«Одноклассники», «Facebook», «Twitter», «Linkedln». 

3.  Андрес Брейвік – автор Маніфесту (2083, Декларація неза-
лежності Європи), який спланував, організував і 22 липня 2011 року 
вчинив подвійний терористичний акт в урядовому кварталі столиці Нор-
вегії м. Осло та на острові Утойа, внаслідок якого загинуло 76 людей,  
тривалий час провадив активну ідеологічну дискусію на спеціалізо-
ваних форумах в Інтернеті. Своєчасний моніторинг Інтернет-ресурсів 
і адекватна профілактична діяльність правоохоронних органів дозво-
лили б запобігти людським жертвам та руйнуванням.
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КРИМІНАЛІсТИЧНА сТРАТЕгІя – дАНЬ МОдІ  
ЧИ НАгАЛЬНА ПОТРЕБА

Безпека і добробут громадян – реальні показники розвитку де-
мократичної держави. В Україні людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека закріплені в Конституції, як 
найвища соціальна цінність [1, 3]. Гарантії забезпечення указаних 
цінностей значною мірою визначаються діючим законодавством та 
здатністю правоохоронних органів реально захищати громадян від 
протиправних посягань, а їх ефективність вимірюється рівнем зло-
чинності і станом розкриття злочинів. Однак, чи можна сьогодні 
стверджувати, що держава повною мірою здатна виконати наголо-
шене? Дані офіційної статистики свідчать, що злочинність в державі 
не тільки не зменшується, а навпаки, набуває тенденції до зростання. 
Так, якщо у 2008 році в Україні було зареєстровано 384424 злочини, 
то в 2009 – 434678, 2010 – 500902, при цьому відсоток їх роз-
криття зменшився – з 74,4% у 2008 до 60.0% у 2009 та до 57.2% 
у 2010 році. А саме – 118814 у 2008, 165576 у 2009, та 218949 у 
2010 році злочинів залишились нерозкритими [2]. Подібна картина з 
розкриттям прослідковується і в попередні роки – щорічно близько 
третини злочинів залишаються нерозкритими. А незначний спад май-
нових злочинів у 2007–2008 роках стався за умови їх штучної де-
криміналізації, коли вартість покраденого у грошовому еквіваленті, з 
якої починалась кримінальна відповідальність, сягнула межі, що була 
вищою за місячний дохід деяких категорій громадян країни. 

Безперечно, розкриття злочинів є пріоритетним напрямком у бо-
ротьбі зі злочинністю. Однак, чи можна вважати перемогою роз-
криття злочину, навіть коли воно відбулося у найкоротші терміни, з 
мінімальними затратами часу та сил? З одного боку, можна вважати 
що так – злочин розкрито і злочинці покарані, з іншого – боротьба 
програна тому, що факт злочину вже стався – потерпілі втратили 
здоров’я, життя чи певні матеріальні блага, а держава, відповідно, не 
змогла захистити своїх громадян – життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпеку, яких проголосила вищою соціальною цін-
ністю. Наведене є сигналом до того, що застосовані сьогодні заходи 
протидії злочинності не дають належного ефекту, вони здебільше 
зорієнтовані на розкриття злочинів, на пізнання подій, що вже ста-
лися і мали місце у минулому, а не на їх упередження, припинення 
чи профілактику[3, 12], викоренення певних категорій злочинів і зло-
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чинності в цілому. Таким чином, правоохоронні органи концентрують 
зусилля на вирішенні тактичних завдань і досягненні локальних пе-
ремог, не виділяючи завдань стратегічного характеру, зорієнтованих 
на майбутнє. В складеній ситуації, на нашу думку, особливого зна-
чення набуває потреба переосмислення теорії боротьби зі злочин-
ністю, в якій ключове місце повинна зайняти криміналістична стра-
тегія. Про необхідність розвитку криміналістичної стратегії говорять 
В.Д. Берназ, А.В. Дулов, Г.О. Зорін, М.П. Яблоков, О.І. Баянов та ін. 
Свого часу Р.С. Бєлкін, підтримуючи ідею криміналістичної стратегії, 
як перспективний напрямок у криміналістиці, констатував, що біль-
шість вчених розглядають її у якості одного з етапів розкриття зло-
чинів [4,77], зазвичай в рамках певної методики. Яскравим прикладом 
такого підходу є твердження М.П. Яблокова, який говорить: "Особ-
ливого розгляду потребує питання про роль та сутність криміналіс-
тичної стратегії не в системі криміналістики в цілому, а в структурі 
методики розслідування злочинів"[3, 14]. Утім, підтримуючи думки 
вчених про необхідність стратегічного підходу в розкритті конкретних 
злочинів, а відповідно, і доцільності удосконалення криміналістичних 
методик, вважаємо, що криміналістична стратегія повинна охоплю-
вати питання, які виходять за рамки криміналістичних методик у 
сучасному порозумінні. Думаємо, що саме з огляду на такий підхід 
А.В. Дулов пропонував виділити криміналістичну стратегію у окрему 
частину криміналістики [5,27]. Криміналістична стратегія, повинна 
базуватись на достовірній інформації про розкриті злочини та зло-
чинців, нерозкриті злочини і різноманітні прояви встановлених та 
невідомих злочинців. ЇЇ мета – викоренення певних категорій зло-
чинів, у першу чергу – повторюваних, серійних, тих, що тривалий 
час залишаються нерозкритими, організація реальної профілактики. 
Стратегічний підхід дає змогу діяти на упередження, зазирнути у 
майбутнє і надати його розвитку необхідного напрямку. Ґрунтуватися 
ж він повинен на достовірній інформації, реальних довгострокових 
прогнозах. Особливого значення в криміналістичній стратегії набуває 
інформаційно-довідкове забезпечення та аналіз інформації. 

Підводячи підсумки сказаному, зазначимо:
— сьогодні дійсно існує реальна потреба у стратегії боротьби 

зі злочинністю, в якій особливе місце належить криміналістичній 
стратегії; 

— саме стратегічний підхід, застосований при розслідуванні кон-
кретних злочинів, ініціює збирання та накопичення інформації яка 
працює на профілактику злочинів, їх попередження та розкриття у 
майбутньому, сприяє викорененню певних категорій злочинів і зло-
чинності в цілому;

— в теорії криміналістики криміналістична стратегія, за умови 
відповідної розробки, може претендувати на надання їй статусу окре-
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мого криміналістичного вчення, а можливо і у якості розділу кримі-
налістики;

—  стратегічний підхід є резервом удосконалення криміналіс-
тичних методик розслідування злочинів. 

Як писав Р.С. Бєлкін – “Досвід вчить – ніщо розумне в науці не про-
падає безслідно. Треба тільки знайти для нього розумне місце” [4, 81]. 
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зНАЧЕННя ОсОБИ ФАЛЬшИвОМОНЕТНИКА  
в РОзсЛІдУвАННІ зЛОЧИНІв, ПОв’язАНИХ  

з ПІдРОБЛЕНИМИ гРОшИМА

Загальновідомо, що розкриття злочину значною мірою залежить 
від обсягу інформації про особу, яка вчинила злочин. В запропоно-
ваній статті мова піде про особу фальшивомонетника, того, хто без-
посередньо виготовляє підроблені гроші, а не здійснює інші операції, 
що підпадають під дію ст. 199 КК України – зберігання, придбання, 
перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут 
підроблених грошей. Хоча за аналогією таких осіб також іменують 
“фальшивомонетниками”, навіть можна зустріти таке позначення і в 
криміналістичній літературі. Тож термін використовується для виз-
начення вже не тільки процесу виготовлення, а й різноманітних опе-
рацій з підробленими грошима, що на нашу думку, є некоректним [1, 
17]. Зазначимо, що “фальшивомонетництво” складається з двох слів 
– “фальшивий” і “монета”. Слово “фальшивий” має латинське по-
ходження від falsifico – “підробляю” – злісне, навмисне спотворення  



��

яких-небудь даних; зміна з корисливою метою виду або властивості 
предметів; підробка. Фальшивий – підроблений, несправжній [2, 879].

Як бачимо, в буквальному сенсі «фальшивомонетництво» означає 
виготовлення підроблених (фальшивих монет). І в епоху існування 
грошей у вигляді монет використання такого терміну було цілком 
виправдано. І навіть в подальшому, коли в грошовий обіг були вве-
дені паперові гроші, під підробкою грошей стали розуміти виготов-
лення як металевих, так і паперових грошей. Але існуюча в даний 
час кримінальна відповідальність за цілий ряд дій з підробленими 
грошима, як зазначалось раніше, не зовсім точно передає значення 
слова “фальшивомонетник”.

Без сумніву всі особи, будь-яким чином причетні до операцій 
з підробленими грошима, також цікавлять розслідування з точки 
зору отримання певної інформації, оскільки зрозуміло, що без вста-
новлення особи неможливо повною мірою закінчити розслідування 
по конкретній справі. Але саме фальшивомонетник на наш погляд 
є найбільш небезпечним, оскільки безпосереднього від дій такої 
особи починається “подорож” підроблених грошей в грошовий обіг 
держави і тим самим заподіюється шкода не тільки державі, але й 
окремим громадянам, які з будь-яких причин стали “жертвами” дій 
злочинців.

Під підробкою, а точніше, виготовленням підроблених грошей 
прийнято розуміти різні дії, спрямовані на створення предмету да-
ного злочину (надання йому будь-яким способом істотної схожості зі 
справжнім банківським квитком, монетою та ін.). Також вважається, 
що для кваліфікації дій злочинця за ознаками ст.199 КК України, 
фальшивий грошовий знак повинен містити всі основні реквізити 
справжнього грошового знаку і мати можливість брати участь у 
грошовому обігу поряд зі справжніми грошовими знаками.

Простежуючи коротко еволюцію особи фальшивомонетника, 
можна помітити, що в епоху металевих грошей цим займалися в ос-
новному ремісники, які обробляли метали. В епоху паперових грошей 
для особи фальшивомонетника стають притаманні інші якості: знання 
в області поліграфії, фотографії, малювання тощо. Але з впровад-
женням електронних технологій в систему розрахунків змінюється і 
кваліфікація “грошового злодія”. Її визначає рівень знань в області 
електроніки, комп’ютерних технологій і мереж [3, 129- 132].

Слід зазначити, що серед характерних особливостей особи фаль-
шивомонетника виступають такі риси, як цілеспрямованість, напо-
легливість, бажання досягти поставленої мети будь-яким способом. 
Разом з тим особа фальшивомонетника багатогранна і за ознакою 
соціального положення – від простих ремісників до правителів. А в 
залежності від цього використовуються різні способи виготовлення 
підроблених грошей.
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На особу виробника підроблених грошей значно вплинув нау-
ково-технічний прогрес кінця 90-х років минулого століття. У су-
часних умовах технологічні процеси настільки високорозвинені, що 
комп’ютерний комплекс стає повсякденною річчю практично для будь-
якого користувача. Копіювальні апарати різних моделей є майже на 
будь-якому підприємстві. Виготовлення підроблених грошей, на що 
колись були здатні лише висококласні фахівці, яким на придбання 
навичок були потрібні роки, тепер перетворилося на заняття, яке 
під силу навіть підліткам.

Частіше за інших спокусі використовувати оргтехніку як гро-
шовий верстат піддаються молоді люди 16-27 років. Багато з них 
наркозалежні, часто раніше судимі. Серед підроблених українських 
грошей, основний масив підробок приходиться на 100, 50 та  
25 гривневі купюри, але все частіше вилучаються також банкноти 
в 200 і 500 гривень. Для наочності наведемо деякі статистичні дані 
ДНДЕКЦ МВС України – за перше півріччя 2011 року із обо-
роту вилучено 498 шт. національної валюти, серед неї переважно  
200 гривневі купюри – їх 193 шт. та 500 гривневі – 56 шт. Улюб-
лена купюра підробки серед іноземної валюти – 100 доларів. Серед 
вилучених 28 шт. підроблених доларів США – їх – 18 шт. Слід 
також зазначити, що всі вони вироблені поліграфічним способом, що 
говорить про порівняно високий рівень знань фальшивомонетників 
та серйозність їх намірів.

Таким чином, можна сказати, що всі елементи криміналістичної 
характеристики злочинів знаходяться в тісному взаємозв’язку, але 
особа злочинця має першорядне значення, оскільки безпосередньо 
від дій останнього залежить і спосіб вчинення злочину, і харак-
терна картина походження відбитків та багато іншої інформації про 
скоєний злочин.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННя ПРИТягНЕННя сУддІв  
дО КРИМІНАЛЬНОї вІдПОвІдАЛЬНОсТІ

Актуальність питань, пов’язаних з притягненням суддів до кримі-
нальної відповідальності, визначена цілою низкою суспільно-полі-
тичних та правових факторів. В останній час в Україні достатньо 
часто набирають широкого публічного розгласу випадки зловживань 
з боку суддів, такі як хабарництво, винесення свідомо неправосудних 
рішень, а також вчинення інших дій не сумісних з високим званням 
„Суддя”. Такі прецеденти виявляють проблеми в судовій системі. 

У чинному КПК України, який дістався нам у спадок з радянських 
часів, процедура притягнення судді до кримінальної відповідальності 
чітко не визначена, тому виникла нагальна потреба у дослідженні й 
удосконаленні кримінально-процесуального механізму, що забезпечує 
ефективне провадження у справі, порушеній щодо судді. Актуаль-
ність даної проблеми зростає й у зв’язку з розробкою проекту КПК 
України, який містить ряд положень про особливості провадження 
у кримінальних справах, порушених щодо судді.

Ми підтримуємо думку Удалової Л.Д. та Бабій І.В., які визна-
чають, що провадження щодо суддів слід віднести до проваджень 
щодо осіб, які обіймають особливо відповідальне становище, і від-
носять зазначене провадження до підвиду основного, тобто, так 
званого, провадження з більш ускладненими процесуальними фор-
мами. Ця категорія справ, у першу чергу, відрізняється спеціальним 
суб’єктом (особливий статус суб’єкта). Мова йде про осіб, які в 
силу професійної діяльності займають посади в державних органах 
та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій де-
ржави. Саме провадження виникає з приводу вчинення злочину, а 
тому не відрізняється від предмета і завдань усього кримінального 
судочинства.

Указом Президента України від 10.05.2006 р. № 361 схвалена 
„Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедли-
вого суду в Україні відповідно до європейських стандартів”. У п.5 
Розділу 1 Концепції наголошується на тому, що недосконала про-
цедура відкриття провадження у кримінальних справах щодо суддів 
дозволяє використовувати її для впливу на них зі сторони обвинува-
чення. Це один із чинників, що перешкоджає незалежності судді. У 
Розділі 5 Концепції зазначено, що належить удосконалити процедуру 
відкриття провадження у кримінальній справі щодо судді в такий 
спосіб, щоб унеможливити тиск на суддю шляхом кримінального 
переслідування. 
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У прийнятому 07.07.2010р Законі України „Про судоустрій і 
статус суддів”, а саме ст. 48 зазначено, що суддя не може бути без 
згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до вине-
сення судом обвинувального вироку; суддя, затриманий за підозрою 
у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність, 
повинен бути негайно звільнений після з’ясування його особи; кримі-
нальна справа щодо судді може бути порушена лише Генеральним 
прокурором України або його заступником; відсторонення судді від 
посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності 
здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на 
підставі вмотивованої постанови Генерального прокурора України; 
проникнення в житло або інше володіння судді чи його службове 
приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там 
огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, 
особистий обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, 
речей і документів можуть провадитися лише за судовим рішенням; 
підсудність справи щодо обвинувачення судді у вчиненні злочину 
визначається Головою Верховного Суду України. Справа не може 
розглядатися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав 
посаду судді, які є гарантіями недоторканності суддів.

При порушенні кримінальної справи слідчий не має можливості 
проводити стосовно судді окремі невідкладні слідчі дії, тому що недо-
торканність судді поширюється також на його житло, службове при-
міщення, транспорт, засоби зв’язку, кореспонденцію, належне йому 
майно і документи. У такому разі надана суддям недоторканність 
може перешкоджати проведенню слідчих дій і встановленню істини 
по справі. На нашу думку необхідно доповнити Закон України „Про 
судоустрій і статус суддів” статтею по порядок обмеження недотор-
каності суддів і викласти її в такій редакції:

Після порушення Генеральним прокурором України кримінальної 
справи щодо судді, на підставі вмотивованої постанови, узгодженої 
з Верховною Радою України, недоторканність судді обмежується на 
час проведення досудового розслідування, якщо це не надає шкоди 
цілям, заради яких недоторканність була надана, і слідчі дії прово-
дяться на загальних підставах, якщо вина судді буде доведена вирі-
шується питання про позбавлення недоторканості в цілому, а якщо 
ні, то недоторканість буде поновлена, суддя підлягає поновленню у 
своїй посаді з виплатою заробітної платні. На час обмеження недо-
торканості суддя повинен бути відсторонений від виконання своїх 
обов’язків.

Однак при розгляді питання про обмеження або скасування не-
доторканості слід брати до уваги пов’язаний чи ні скоєний суддею 
злочин з його професійною діяльністю і позицією, яку він займав 
при здійсненні суддівських повноважень, якщо пов’язаний з про-
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фесійної діяльністю то на нього поширюються правила недоторка-
ності і Верховна Рада може відмовити Генеральному Прокуророві 
або його заступнику в обмеженні або скасуванні недоторканості, а 
якщо не пов’язаний з його професійною діяльністю, або позиція судді 
була протиправною – права на недоторканість він не має і вона 
може бути скасована чи обмежена. Це теж потребує законодавчого 
закріплення. 

Підводячи підсумок, треба зазначити, що виникає необхідність 
доповнити чинні Закон України „Про судоустрій і статус суддів” 
та КПК положеннями в яких чітко визначити механізми порушення 
справ та проведення слідчих дій по справам порушеним щодо суддів, 
а також припинення повноважень і обмеження недоторканності судді 
на час проведення досудового розслідування та судового розгляду 
справ. 

Є.в. БолЬШаков
харківський національний університет внутрішніх справ

УдОсКОНАЛЕННя АПЕЛяцІЙНОгО ОсКАРЖЕННя 
сУдОвИХ РІшЕНЬ, ПОсТАНОвЛЕНИХ  

У дОсУдОвОМУ ПРОвАдЖЕННІ

Апеляційне оскарження постанов судді, винесених у порядку 
судового контролю за рішеннями, діями та бездіяльністю органів 
досудового розслідування, є суттєвою конституційною гарантією за-
хисту прав осіб, які беруть участь у досудових стадіях кримінального 
процесу.

Інститут судового контролю, уведений до чинного КПК України 
у 2001 році, мав на меті реалізувати конституційне положення про 
можливість оскарження до суду будь-якого рішення, дій та бездіяль-
ності посадових осіб, що ведуть кримінальний процес, які суттєво 
обмежують конституційні права людини. Але цей процесуальний ін-
ститут не знайшов належного висвітлення у чинному кримінально-
процесуальному законодавстві, його норми розгалужені по всьому 
КПК, що викликає ускладнення в їх застосуванні. Слід зазначити, 
що норми, які регулюють апеляційне провадження, лише в загальних 
рисах визначають апеляційний порядок оскарження цих рішень. Тому 
необхідно в новому КПК України усунути ці неузгодженості. З цією 
метою передбачити окрему главу «Судовий контроль за досудовим 
провадженням», в якій зосередити норми, що визначать сферу судо-
вого контролю, повноваження слідчого судді, уведення посади якого 
пропонується для здійснення цього контролю, вичерпний перелік 
постанов судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, 
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структуру рішень слідчого судді, процесуальний порядок і строки їх 
оскарження, вимоги змісту та структури апеляцій і рішень апеляцій-
ного суду стосовно їх розгляду.

В новому КПК необхідно також удосконалити процесуальний 
статус суб’єктів оскарження рішень, постановлених в порядку су-
дового контролю. Слід відзначити, що подача апеляції є не тільки 
правом, а й обов’язком прокурора, оскільки його процесуальне ста-
новище зобов’язує його забезпечити перевірку законності та обґрун-
тованості судових рішень.

Крім того, слід надати право апеляційного оскарження рішень 
судді і слідчому у випадках, коли прокурор не дає згоди підтримати 
апеляцію, а саме: про скасування постанови про порушення кримі-
нальної справи; про відмову обрання запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту; про законність чи незаконність затримання особи; 
про відмову в продовженні строку тримання під вартою; про відмову 
в проведенні примусової виїмки; про відмову в проведенні обшуку; 
про відмову в проведенні огляду; про відмову направлення обви-
нуваченого на стаціонарну судово-медичну чи судово-психіатричну 
експертизу; про відмову в поміщенні неповнолітнього до приймаль-
ника-розподільника; про відмову в застосуванні заходів безпеки або 
про їх скасування; а також органу дізнання – на постанови місцевого 
судді про скасування постанови про порушення кримінальної справи; 
про законність та незаконність затримання особи; про відмову в про-
веденні обшуку, примусової виїмки, огляду місця події; про відмову 
обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; про відмову 
в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування.

Необхідно також надати потерпілій особі право на безоплатну 
правову допомогу у разі апеляційного оскарження рішень судді, 
постановлених в порядку судового контролю, а також розширити 
права заявника на апеляційне оскарження постанов про відмову в 
порушенні кримінальної справи, про порушення та закриття кримі-
нальної справи, а також про застосування або незастосування за-
ходів безпеки.

Слід надати захиснику, якого відсторонено від участі у справі, та 
підозрюваному і обвинуваченому, чиї інтереси він відстоював, право 
на апеляційне оскарження постанови судді про усунення захисника 
від участі у справі, винесеної у порядку ст.61-1 КПК України. 

Необхідно удосконалити положення ст.155 КПК України «Взяття 
особи під варту». Визначити, що у випадках оскарження постанови 
про взяття особи під варту, апеляційний суд має право, відміняючи 
постанову про обрання запобіжного заходу взяття під варту, застосу-
вати інший запобіжний захід, зокрема заставу або особисту поруку.

Ці зміни у чинному законодавстві України будуть додатковою 
гарантією захисту прав людини у кримінальному процесі.
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а.в. Борецкий
павлодарский государственный университет им. с. торайгырова

зНАЧЕНИЕ РАзРАБОТКИ ЧАсТНОЙ 
КРИМИНАЛИсТИЧЕсКОЙ МЕТОдИКИ 

РАссЛЕдОвАНИя ТОРгОвЛИ ЛЮдЬМИ

Защита прав и законных интересов личности является одним из 
основных направлений деятельности государства. Переход Респуб-
лики Казахстан в 1990-х гг. к рыночной экономике, сопровождав-
шийся экономическим кризисом, негативно отразился на традицион- 
ных сферах социальной структуры: работе, семье, образовании. 
Вследствие чего в это время Казахстан и ряд других стран СНГ 
превратились в страны-экспортеры «живого товара» за рубеж. По 
мнению специалистов, ежегодно из Казахстана вывозятся от 5 до 
70 тысяч человек.

По данным международных экспертов, Республика Казахстан от-
носится ко второй категории государств и является страной проис-
хождения, назначения и, в меньшей степени, транзита для женщин 
и девочек, которые становятся жертвами торговли, в основном с 
целью принудительной проституции, а также мужчин и женщин, 
оказывающихся в условиях трудовой эксплуатации. Казахстанских 
женщин и детей продают внутри Казахстана, а также в Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Россию, Китай, Турцию, Азербайджан, 
Грецию и Израиль с целью принудительной проституции. Женщин и 
девочек из Узбекистана, России, Киргизии, Таджикистана и Украины 
принуждают к занятию проституцией в Казахстане. Казахстанские 
мужчины, женщины и мальчики, а также мужчины из Узбекистана, 
Киргизии и Монголии попадают в условия подневольного труда, ис-
пользуемого в домашнем хозяйстве, а также на табачных и хлопковых 
полях и в мясоперерабатывающей отрасли в Казахстане. Несмотря 
на предпринятые меры, государство пока не в полной мере соблю-
дает минимальные стандарты по устранению торговли людьми, не 
приняло соответствующие меры по выявлению иностранных жертв 
торговли людьми или жертв трудовой эксплуатации и оказанию им 
помощи, не обеспечило решительное уголовное преследование и при-
влечение к уголовной ответственности сотрудников государственных 
органов, включая местных государственных органов.

Ответственность за торговлю людьми в УК РК предусмотрена 
в ст. 128 УК РК «Торговля людьми». Со времени криминализации 
торговли людьми в Казахстане было зарегистрировано всего 106 пре-
ступлений, предусмотренных ст. 128 УК РК (в том числе в 2000 г.  
– 1, в 2001 г. – 4, в 2002 г. – 0, в 2003 г. – 1, в 2004 г. – 2, в 2005 г.  
– 7, в 2006 г. – 20, в 2007 г. – 14, в 2008 г. – 15, в 2009 г. – 20,  
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в 2010 – 22), из них 47,9 % уголовных дел были прекращены по 
различным основаниям.

Успех раскрытия любого преступления, в том числе и торговли 
людьми, во многом зависит от того, насколько своевременно, полно 
и точно выявлены и зафиксированы его следы, материальные объ-
екты и обстоятельства, порожденные преступным деянием, а также 
проанализирована полученная информация о лицах, совершивших 
данное деяние или потенциально способных к его совершению. Ква-
лифицированное выяснение существа и деталей преступного события, 
основанное на всестороннем изучении обстановки его совершения, 
значительно облегчает установление и изобличение виновного.

Большую роль в своевременной, быстрой и полной фиксации об-
стоятельств обнаруженной торговли людьми и ее следов должны иг-
рать органы предварительного следствия Министерства внутренних 
дел РК, непосредственно занимающиеся расследованием рассматри-
ваемых преступлений.

Анализ следственной практики свидетельствует, что расследо-
вание торговли людьми в Республике Казахстан связано с рядом 
серьезных трудностей, к которым относятся: неразработанность 
законодательной базы, недостаточное межведомственное сотрудни-
чество на национальном и международном уровнях, неадекватное фи-
нансирование деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с торговлей людьми и отсутствие предложений для улучшения де-
ятельности по борьбе с этими преступлениями. Дает о себе знать 
также и практика создания благоприятной статистики, когда со-
трудники правоохранительных органов стремятся обеспечить коли-
чественные показатели, а не качество работы и боятся допустить  
ошибки.

Согласно обзору следственного комитета МВД РК «О состоянии 
расследования органами внутренних дел уголовных дел, связанных с 
торговлей людьми за 2010 год», качество расследования уголовных 
дел данной категории все еще остается неудовлетворительным, так 
как допускаются необоснованные прекращения и приостановления 
уголовных дел данной категории.

Проведенное нами анкетирование 150 следователей и оперативных 
работников ОВД показало, что свыше 95 % из них указали на необ-
ходимость разработки частной методики выявления и расследования 
вышеуказанных преступлений.

В связи с этим возникает необходимость разработки комплексной 
методики выявления и расследования преступлений, связанных с 
торговлей людьми.

Это позволяет полагать, что правоохранительными органами, в 
силу ряда объективных и субъективных факторов, не ведется квали-
фицированная работа по выявлению и расследованию преступлений, 
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связанных с торговлей людьми, что существенно снижает эффектив-
ность расследования последних.

Чтобы выяснить реально сложившееся положение по борьбе с 
преступлениями, связанными с торговлей людьми в Казахстане, нами 
была проанализирована ситуация с выявлением и расследованием 
данного рода преступлений в ряде государств СНГ (Украина, Рос-
сийская Федерация, Республика Узбекистан, Беларусь), где согласно 
статистическим данным борьба с данной категорией преступлений 
ведётся более эффективно, тогда как социальные процессы и общее 
состояние преступности в этих странах примерно одинаковы с РК.

Для преодоления этих недостатков и более успешной работы по 
делам о торговле людьми дознавателям и следователям ОВД РК, пола-
гаем, необходимы научно обоснованные рекомендации по организации 
расследования преступлений данного вида, которые может обеспечить 
только соответствующая новая эффективная частная криминалисти-
ческая методика. Однако самостоятельная частная методика рассле-
дования торговли людьми в настоящее время еще не разработана.

Имеющиеся методические рекомендации по расследованию тор-
говли людьми, разработанные Генеральной прокуратурой РК и МВД 
РК, безусловно, помогают практическим работникам в раскрытии 
и расследовании данных преступлений, но посвящены в основном 
квалификации и предупреждению торговли людьми, в связи с чем, 
являются на наш взгляд, недостаточно полными и эффективными.

Кроме того, на данный момент в Республике Казахстан есть лишь 
одна работа по проблемам борьбы с торговлей людьми – диссер-
тация А.Б. Бекмагамбетова «Правовые основы криминализации тор-
говли людьми в Республике Казахстан», посвященная уголовно-пра-
вовым и криминологическим аспектам борьбы с рассматриваемыми 
преступлениями. Причем в данном исследовании автор делает акцент 
на борьбу с торговлей несовершеннолетними, что в свою очередь, 
предусмотрено совершенно другой уголовно-правовой нормой –  
ст. 133 УК РК. Отдельные уголовно-правовые и криминологические 
аспекты противодействия данному общественно опасному явлению 
выступали предметом исследования таких ученых, как М.Ю. Буряк, 
Е.В. Евстифеева, А.А. Жинкин, Е.Б. Мизулина и др.

Вопросы методики расследования преступлений, предусмотренных 
ст. 128 УК РК, в Казахстане исследованы не были, но они рассмат-
ривались в работах ученых-криминалистов стран СНГ: С.Г. Смирнов 
(Российская Федерация), В.В. Пяськовский (Украина), М.П. Шруб 
(Республика Беларусь). Вместе с тем, следует сказать, что юри-
дическая конструкция ст. 128 УК РК существенно различается от 
законодательства указанных стран.

Указанные обстоятельства, на наш взгляд, однозначно свидетель-
ствуют о необходимости создания в Республике Казахстан новой 
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частной криминалистической методики расследования торговли 
людьми, которая, на наш взгляд, должна раскрывать в себе такие 
составляющие как: понятие, структуру и содержание криминалисти-
ческой характеристики торговли людьми; основные обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по делам о торговле людьми; типичные 
следственные ситуации, выдвижение версий и планирование рассле-
дования; международное сотрудничество органов предварительного 
следствия Республики Казахстан с правоохранительными органами 
иностранных государств при раскрытии и расследовании торговли 
людьми; особенности тактики производства отдельных следственных 
действий; противодействие расследованию и способы его преодо-
ления при расследовании торговли людьми.

Разработка новой криминалистической методики в Республике 
Казахстан, по нашему мнению, позволит решить такие сложные 
проблемы заключительного раздела криминалистики – методики 
расследования преступлений, как определение структуры кримина-
листической характеристики преступлений, формы взаимодействия 
между правоохранительными органами, установление этапности ор-
ганизации расследования преступлений и ситуационности построения 
криминалистических методических рекомендаций, а также будет спо-
собствовать повышению эффективности борьбы с этим видом пре-
ступлений и позволит оперативным работникам и следователям ОВД 
РК повысить эффективность предупреждения, раскрытия и рассле-
дования данных преступных деяний.

т.Г. Бородкіна 
національний університет 

«юридична академія україни ім. ярослава Мудрого

ПРОцЕсУАЛЬНА сАМОсТІЙНІсТЬ сЛІдЧОгО  
в ПРОЕКТІ КРИМІНАЛЬНОгО ПРОцЕсУАЛЬНОгО 

КОдЕКсУ УКРАїНИ

Статтею 114 чинного Кримінально-процесуального кодексу Ук-
раїни (далі – КПК України) закріплено, що при провадженні досу-
дового слідства всі рішення про спрямування слідства і про провад-
ження слідчих дій приймаються слідчим самостійно. Таким чином, 
вказана стаття закріплює положення, які визначають процесуальну 
самостійність слідчого, а отже суб’єкти кримінального процесу, не 
мають протиправно втручатися в його діяльність за винятком ви-
падків, коли законом передбачено отримання згоди від суду (судді) 
або прокурора.
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Відомо, що кримінально-процесуальне законодавство України 
знаходиться в стані реформування, зокрема Робоча група з питань 
реформування кримінального судочинства (далі – Робоча група) 
розробила проект Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – проект КПК України), норми якого регламентують і про-
цесуальний статус слідчих. Відповідно до п.16 ст. 4 проекту КПК 
України слідчим є службова особа Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, органу, що здійснює контроль 
за додержанням податкового законодавства, уповноважена в межах 
компетенції, передбаченої цим Кодексом, провадити досудове розслі-
дування кримінальних правопорушень. 

Отже законодавець надав визначення терміну, якого зараз ні в 
чинному КПК України, ні в будь-якому іншому нормативному акті 
немає. 

Незважаючи на те, що такі вчені як Ю. П. Аленін, О. В. Баулін, 
М. С. Городецька, Ю. М. Грошевий, Л. М. Лобойко, М. М. Михеєнко, 
С. М. Стахівський та та багато інших, а також практичні працівники 
неодноразово наголошували на проблемі, пов’язаній з необхідністю 
забезпечення справжньої процесуальної самостійності слідчого, на-
чебто чинним КПК України встановлена досить декларативна норма, 
яка не відповідає дійсності та в реальності не спроможна гаран-
тувати самостійну роботу слідчого, вдосконалення норм щодо про-
цесуальної самостійності слідчого не відбулося, більш того маємо 
констатувати, що:

1.  В проекті КПК України слідчого віднесено до сторони обви-
нувачення разом із прокурором (глава 3, розділ 2), що суперечить 
загальним засадам кримінального провадження закріпленим главою 2 
та ч.6 ст.10 цього ж проекту, а саме положенню про те, що «слідчий 
зобов’язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини 
кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викри-
вають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а 
також обставини, що пом’якшують і обтяжують його покарання». 

Порівняно з процесуальним положенням слідчого, яке він має 
на сьогодні, процесуальна самостійність в проекті КПК України ще 
більше обмежується, зокрема нормою про те, що «прокурор здійснює 
нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розсліду-
вання у формі процесуального керівництва». Таким чином, слідчий 
перетвориться на «процесуального помічника», яким керує прокурор, 
а це означає, що слідчий не буде самостійним в своїй процесуальній 
діяльності (ч.5 ст. 43 проекту КПК України). 

2.  Процесуальна самостійність слідчого буде зведена до того, 
що він буде мати право тільки порушувати кримінальну справу, 
а далі чекати на вказівки прокурора, що є обов’язковими, або на 
вказівки керівника, що знову ж таки не можуть суперечити рішенням 
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та вказівкам прокурора, адже ні чинний КПК, ні проект, ні Закон 
України «Про прокуратуру» не містить принципу самостійності та не-
залежності слідчих, якого би повинен був додержуватися прокурор, 
як наприклад це зроблено щодо суддів у ст. 18 чинного КПК. 

3.  Диспозиції норм, що регламентують повноваження слідчого 
поділяються на декілька груп. В одному випадку вони є імперативом 
(наприклад, починати досудове розслідування за наявності підстав), 
в другому випадку дійсно є правом, але передбачається отримання 
згоди прокурора чи судді. 

З огляду на вищезазначене пропонуємо внести такі зміни до 
кримінально-процесуального законодавства, а саме:

1.  Визначити поняття слідчого в проекті Кримінального про-
цесуального кодексу України наступним чином: «Слідчий є служ-
бовою особою, уповноваженою здійснювати провадження досудового 
слідства у кримінальних справах. 

Слідчими є слідчі органів прокуратури, слідчі органів внутрішніх 
справ, слідчий органів безпеки, слідчий податкової міліції».

2.  Доповнити проект Кримінального процесуального кодексу 
України статтею: «Самостійність слідчого та підкорення його тільки 
законові» такого змісту: «При здійсненні досудового розслідування 
злочинів слідчі є незалежними та підкорюються тільки закону. 

Слідчий самостійно приймає рішення про спрямування слідства 
та провадження слідчих дій. Для прийняття окремих рішень законом 
може бути передбачено одержання згоди від суду (судді) або про-
курора».

ю.і. БраверМан 
Міжнародний гуманітарний університет

ПРИНцИП ПРЕзУМПцІї НЕвИНУвАТОсТІ

Одним з першочергових завдань вітчизняної правової науки та 
практики є ефективне втілення принципу презумпції невинуватості. 
Презумпція невинуватості являє собою джерело низки процесу-
альних прав і гарантій підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.  
Справедливе судочинство неможливе без них. Приєднавшись у 1997 р.  
до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Ук-
раїна взяла на себе зобов’язання привести у відповідність до неї 
свої нормативні акти та реалізовувати її принципи і стандарти у 
практичній діяльності органів держави для забезпечення належного 
рівня захисту прав і свобод людини. 

Дослідження питань, пов’язаних з проблемами реалізації при-
нципу презумпції невинуватості у кримінальному процесі, проводили 
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українські вчені, зокрема C.А. Альперт, М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, 
А.М. Бойко, Т.В. Варфоломеєва, В.І. Галаган.

 В демократичному суспільстві людина і її гідність визнаються 
найвищою цінністю (ст. 3 Конституції України). Фундаментальним 
сенсом презумпції невинуватості є повага до людської гідності. Пре-
зумпція – це індикатор стану законності і верховенства права в 
державі. Гарантії презумпції невинуватості є запорукою дотримання 
прав людини в кримінальному процесі. В законодавстві сучасної Ук-
раїні цей принцип посідає належне місце як фундаментальна засада 
судочинства. Принцип презумпції невинуватості обвинуваченого за-
кріплений у ст.62 Конституції України, а також у ст 5, 15, 22, 53, 
73, 74 КПК України. Як самостійний принцип кримінально-проце-
суального законодавства презумпція невинуватості закріплена і в 
проекті нового КПК України. Зокрема проект передбачає встанов-
лення процесуальної рівності сторін та підвищує права підозрюваних.  
Виділений окремо й принцип презумпції невинуватості – він закріп-
лений в п 7 ст 7 та ст. 14 Проекту Кримінально-процесуального ко-
дексу України. Ст. 14 передбачає, що особа вважається невинуватою 
у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, 
доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено об-
винувальним вироком суду, що набрав законної сили. Обвинувачення 
не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом, і 
на припущеннях. Також згідно з проектом усі сумніви щодо доведе-
ності вини вирішуються на користь підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у 
вчиненні злочину. Також в статті закріплено, що обов’язок дове-
дення вини підозрюваного, обвинуваченого, підсудного покладається 
на особу, яка здійснює дізнання, слідчого, прокурора, а у випадках, 
передбачених Кодексом, – на потерпілого.

Однак, сьогодні залишається багато спірних питань, пов’язаних 
із визначенням змісту презумпції невинуватості, обсягом гарантій її 
ефективного забезпечення, а також сферою її застосування.

Згідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою 
у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, 
доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 
обвинувачу вальним вироком суду. Ч. 2 ст. 2 ККУ відтворює ос-
новний зміст принципу презумпції невинуватості, закріпленого у ч. 1 
ст. 62 Конституції України. Цей принцип головним чином стосується 
процесуальних аспектів, проте правило, яке ним закріплене, має 
важливе значення і при застосуванні норм матеріального криміналь-
ного права.

Презумпція невинуватості має декілька правил: – обов’язковість 
доказування вини обвинуваченого покладається на обвинувачів (на 
особу, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора) – будь-який  
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не усунений сумнів у винуватості тлумачаться на користь обвинува-
ченого; – недоведена вина в юридичному розумінні дорівнює дове-
деній невинуватості.

З позиції вимоги презумпції невинуватості обвинувальний вирок 
не може ґрунтуватися на припущеннях і постановляється лише за 
умови, що в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні 
злочину доведена повністю. Усі сумніви, не усунені судом, тлума-
чаться на користь підсудного. Принцип презумпції невинуватості 
тісно пов’язаний з принципом забезпечення обвинувачу вальному 
права на захист. Обвинуваченого наділено широкими правами для 
захисту від висунутого обвинувачення, органи ж держави – слідчий, 
прокурор, суд – зобов’язуваний забезпечити ці права саме тому, 
що до постановлення вироку обвинувачений вважається невинним. 
В КПК України, в статті 5 йдеться про недопустимість притягнення 
як обвинуваченого інакше ніж на підставах і в порядку, встанов-
лених законом. Ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений 
інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом. Ніхто 
не може бути заарештований інакше як на підставі судового рі-
шення. Прокурор повинен негайно звільнити кожного, хто неза-
конно позбавлений волі або утримується під вартою понад строк, 
передбачений законом чи судовим вироком. Чи немає протиріч між 
зазначеним положенням Конституції та нормами кримінально-проце-
суального законодавства? Результати анкетування слідчих окремих 
слідчих підрозділів органів внутрішніх справ Київської області по-
казали: на думку слідчих, деякі норми КПК суперечать загальним 
засадам принципу презумпції невинуватості, а також ст. 62 Консти-
туції і ст. 15 КПК. Більша увага приділяється таким моментам, як 
пред’явлення особі обвинувачення, закриття прокурором і слідчим за 
згодою прокурора кримінальної справи та закриття справи судом в 
розпорядчому засіданні за обставинами, що не реабілітують особу, 
а також відмова в порушенні кримінальної справи суддею згідно з 
вимогами ч. 2 ст. 8 КПК. У протиріччя вступають норми закону, які 
регламентують закриття кримінальної справи вказаними суб’єктами, 
а також відмову в порушенні справи суддею за наявності обставин, 
що не реабілітують особу з принципом презумпції невинуватості 
особи, закріпленим у Конституції. Адже, і прокурор, і слідчий за 
згодою прокурора, виносячи постанову про закриття кримінальної 
справи при наявності реабілітуючих особу обставин, а так само суд, 
виносячи ухвалу про закриття справи в розпорядчому засіданні, або 
суддя – постанову про відмову в порушенні справи, фактично виз-
нають особу винною. 

Європейська інтеграція України можлива лише через побудову 
правової держави, забезпечення верховенства права, як це під-
креслюється у Концепції вдосконалення судівництва для утвердження 
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справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів. 
В умовах судово-правової реформи особливої актуальності набуває 
ефективне вирішення спірних питань, як визначення змісту, обсягу, 
гарантій, сфери застосування презумпції невинуватості, з ураху-
ванням положень Конвенції у їх тлумаченні Європейським судом з 
прав людини. 
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о.М. БрисковсЬка
національна академія внутрішніх справ

АНАЛІз сПОсОБУ вЧИНЕННя НЕзАКОННОгО 
зАвОЛОдІННя ТРАНсПОРТОМ – ОдИН Із вАЖЛИвИХ 

НАПРяМКІв У РОзКРИТТІ зЛОЧИНУ

На сьогодні в Україні лідером серед незаконного заволодіння ав-
тотранспортом стали легкові автомобілі (71%); вантажівки (9,1%); 
автобуси (2,5%); мотоцикли (11,7%) та (5,7%) інший транспорт. За 
даними Департаменту карного розшуку (ДКР) МВС України, кожний 
третій викрадений автомобіль вартістю понад 20 тис. тис. дол. США 
(зокрема автомобілі марок “Деу”, “Шкода”, “Мітсубісі”). Кожна 
сьома викрадена іномарка належить до категорії престижних та ав-
томобілів бізнес-класу. За результатами проведеного дослідження та 
за статистичними даними МВС України, автомобілі якими незаконно 
заволоділи, знаходилися до моменту викрадення в експлуатації: до 
одного року – 38,0%, до двох років 29,0%, до трьох років – 16,0%, 
до чотирьох років 12,0% від п’яти років і більше – 5,0%. Що  
цікаво, злочинці переважно викрадають автомобілі чорного, білого, 
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сріблястого і червоного кольору. А жовтий і зелений колір автомо-
біля не приваблює злочинців.

Саме на підставі інформації про спосіб вчинення злочину прий-
мається рішення про спрямування розкриття у початковий період, 
планування проведення оперативно-розшукових заходів для встанов-
лення і розшуку осіб, які вчинили злочин. Під способом вчинення 
злочину слід розуміти сукупність прийомів, хитрувань і особливостей 
поведінки злочинця у процесі підготовки, здійснення злочинних на-
мірів і їх приховання, як системи взаємодії дій, не обмежуючись при 
цьому лише способом проникнення в автотранспорт чи гараж, де 
зберігається автотранспортний засіб. Пошук злочинців за способами 
вчинення злочину повністю обгрунтований і достатньо ефективний, 
оскільки кожному способу притаманні свої особливості. Вони про-
являються у матеріальній обстановці місця події, обумовлені про-
фесійними якостями і навичками злочинців, характером виконуваних 
ними дій, властивостями засобів злочину і т.д. Спосіб незаконного 
заволодіння автотранспортом може свідчить про обставини вчине-
ного. В більшості випадків складність способу вчинення незаконного 
заволодіння автотранспортним засобом визначається метою, яку пос-
тавили перед собою злочинці. Практика доводить, що сучасні сис-
теми протиугінних пристроїв не можуть перешкодити діям осіб, які 
обізнані з конструктивними особливостями автомобіля й готуються 
до заволодіння наміченим транспортним засобом. Можна виокремити 
декілька розповсюджених способів незаконного заволодіння авто-
транспортом, зокрема: 

1)  “звичайні” таємні або відкриті способи заволодіння автомо-
білями шляхом пограбування, розбійного нападу або шахрайства, 
унаслідок чого можливі такі варіанти розвитку подій: а) за підроб-
леними або чужими документами (із заміною або без заміни іден-
тифікаційних номерів) автотранспортний засіб вивозять до іншого 
регіону, де легалізують і повторно ставлять на облік; б) власнику 
автомобіля пропонують його повернути за винагороду; в) автомобіль 
розукомплектовують; 

2)  інсценування незаконного заволодіння застрахованим авто- 
транспортним засобом.

Серед способів незаконного заволодіння автотранспортом пере-
важає таємне викрадення. Нерідко злочинці використовують дублі-
кати ключів від дверей автомобіля і замку запалення, що робить 
викрадання швидким й найменш ризикованим. Для потрапляння до 
салону автомобіля та запуску двигуна злочинці, як правило вивчають 
охоронні системи заздалегідь. Вони здобувають паролі, коди, дуб-
лікати пультів або використовуються спеціальні пристрої (сканери 
радіосигналів) для запису і відтворення електронного сигналу на 
відключення сигналу і відкриття двері, радіомаяки, відмички, зва-
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рювальні апарати, автогени і т. д. Дуже рідко злочинці викрадають 
автотранспортні засоби без підготовки і вивчення охоронної системи, 
оскільки це пов’язано зі значним ризиком бути затриманими на місці 
вчинення злочину на „гарячому”. Злочинці постійно розробляють нові 
способи незаконного заволодіння автотранспортом, систематизація і 
аналіз яких важливі не лише для розкриття вказаних злочинів, а й 
для їх запобігання.

в.в. Бурлака 
національна академія внутрішніх справ

ТАКТИКА ПРОвЕдЕННя ОсвІдУвАННя  
ПРИ РОзсЛІдУвАННІ НЕзАКОННОгО ПОзБАвЛЕННя 

вОЛІ АБО вИКРАдЕННя ЛЮдИНИ

Вивчення матеріалів судово-слідчої практики показує, що при за-
хопленні, переміщенні і утриманні потерпілого злочинці при вчиненні 
злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням волі або викраденням 
людини, нерідко застосовують до жертви фізичне насильство. При 
встановленні такого роду фактів виникає закономірна необхідність 
в огляді потерпілого, який проводився у 26% кримінальних справ 
даної категорії [4, c. 37]. Ці дані свідчать, що в процесі розслідування 
незаконного позбавлення волі або викрадення людини оглядові не 
завжди приділяється належна увага, хоча його результати мають 
важливе значення не лише для кваліфікації, але і для розкриття й 
розслідування злочину в цілому.

Цей різновид слідчого огляду має назву – освідування і є невід-
кладною слідчою дією. Він проводиться по мотивованій постанові 
слідчого. Відповідно до вимог ст. 193 КПК України тіло людини у 
даному випадку оглядається для встановлення: а) слідів злочину;  
б) особливих прикмет. 

Особливо потрібним проведення такої слідчої дії є у ситуації, коли 
про вчинення злочину заявляє сам потерпілий. У такому разі за її 
допомогою перевіряється правдивість свідчень потерпілого і встанов-
люється наявність на тілі слідів фізичного впливу. Шляхом огляду 
потерпілого слідчий може з’ясувати безпосередньо наступне:

— чи є на тілі потерпілого сліди боротьби, тілесних ушкоджень, 
зв’язування тощо, на які він вказував раніше на допиті;

— чи є на тілі потерпілого частки тих або інших речовин, які він 
міг отримати на місці його захоплення і утримання або залишилися 
в результаті контакту з одягом злочинців[1, c.94].

Слід відрізняти слідчий огляд, метою якого є виявлення на тілі 
людини ушкоджень, яких-небудь часток з місця події, або особливих 
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прикмет від судово-медичного огляду, під час якого виявляється уш-
кодження і встановлюється тяжкість тілесних ушкоджень, а також 
наявність анатомічних аномалій.

У справах про незаконне позбавлення волі або викрадення лю-
дини об’єктами огляду в переважній більшості випадків виступали 
потерпілі (у 78 % вивчених судових рішень), але наявні і випадки 
коли здійснюється огляд затриманої або підозрюваної особи. Так 
огляд особи, яку підозрюють в здійсненні незаконного позбавлення 
волі або викрадення людини, особливо якщо на її тілі є сліди опору 
або особливі прикмети, про які говорилося у свідченнях потерпі-
лого або свідків, дозволяє об’єктивно перевірити ці свідчення при 
виявленні винного в здійсненні “неочевидного” злочину та зміцнити 
доказову базу [5].

При усій невідкладності слідчих дій необхідно обов’язково дотри-
муватися порядку і умов проведення огляду, встановлених законом, 
зокрема: обов’язковість участі понятих тієї ж статі, що й потерпілий, 
в необхідних випадках присутність фахівця – лікаря при огляді тіла, 
який супроводжується оголенням людини. Слідчий не має права бути 
присутній при огляді тіла особи протилежної статі, проведення цієї 
процесуальної дії тоді доручається лікареві. Освідування – єдина 
слідча дія, яка згідно з діючим законодавством може проваджува-
тись спеціалістом самостійно за дорученням слідчого. Про результати 
освідування складається протокол, в якому усе викладається в тій 
послідовності, в якій здійснювався огляд тіла потерпілого, свідка, 
підозрюваного. При цьому недопустимі дії, що принижують гідність 
людини або, які є небезпечними для її здоров’я. 

Освідування може супроводжуватися окремо оглядом одягу і 
повинне проводитися в певній послідовності: спочатку оглядаються 
частини тіла, не закриті одягом, потім при необхідності – одяг, а 
потім інші частини тіла.

У ряді випадків при огляді робиться загальна фотозйомка або ві-
деозапис ділянки тіла і виявлених на неї вказаних раніше слідів зло-
чину. Фотографії додаються до протоколу огляду у вигляді таблиці.

Особливу увагу необхідно приділити слідам біологічного поход-
ження і в цьому випадку завданнями освідування є: виявлення особ-
ливих прикмет, слідів біологічного походження (крові, слини, сперми, 
волосся) і мікрочастинок, виявлення тілесних ушкоджень [2, с. 17].

Природно, що сліди біологічного походження і мікрочастинки роз-
ташовуються не тільки на тілі особи, яка оглядається, але й на її 
одязі. Це обумовлює невідкладений наступний за освідуванням огляд 
предметів, зволікання з яким може викликати втрату доказів. 

Слід мати на увазі, що наявність на одязі і білизні мікрооб’єктів, 
дозволяє експертним шляхом встановити факт контактної взаємодії 
жертви із злочинцями або предметами, за допомогою яких було по-
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давлено її опір. Для виявлення мікрооб’єктів можливий повторний 
огляд предметів одягу у тому числі і в лабораторних умовах та за 
участю фахівця. Для такого огляду і наступного експертного до-
слідження предмети вилучаються, упаковуються окремо один від 
одного.

B.B. Степанов пропонує з метою економії часу і сил, повноти 
інформації, що фіксується, законодавчо розширити перелік об’єктів 
освідування, включивши до нього одяг, якій знаходився на особі 
[3, с. 24]. Але, якщо врахувати, що освідування може супроводжу-
ватися оголенням тіла особи, то відповідно слідчий не завжди має 
право бути присутнім при цьому на відміну від огляду. Тому, на наш 
погляд, неправомірно рекомендувати проведення двох різних слідчих 
дій у рамках однієї – освідування, метою якої є виявлення слідів 
злочину або інших властивостей та ознак, що мають значення для 
кримінальної справи. 

Про результати освідування, проведеного слідчим, складається 
протокол, який підписують слідчий, поняті, освідуваний та спеціаліст, 
якщо він брав участь у проведенні освідування. 

При судово-медичному освідуванні складають акт, а коли освіду-
вання проводить лікар, він складає довідку.

На нашу думку, при розслідуванні злочинів пов’язаних з неза-
конним позбавленням волі або викраденням людини освідування по-
винно здійснюється безпосередньо після затримання й огляду місця 
події (якщо місце затримання є таким). При цьому, кількість осіб, у 
відношенні яких потрібне проведення освідування обумовлена місцем 
затримання, оскільки за відсутності достовірної інформації про пі-
дозрюваних або свідків необхідним є освідування всіх осіб з метою 
встановлення можливих спільників злочинця.

Таким чином, результати освідування, особливо у випадках ви-
явлення слідів, що залишилися на тілі жертви або характерних ре-
човин з місця події значно полегшують та конкретизують висунення 
і перевірку версій про місце знаходження підозрюваного, характер 
фізичного впливу на потерпілого, а також допомагають в розкритті 
та розслідувані злочину.
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КОМЕНТАР дО сТАТТІ 206 ПРОЕКТУ КПК УКРАїНИ  
НА ПІдсТАвІ АНАЛІзУ ПРАКТИКИ  

ЄвРОПЕЙсЬКОгО сУдУ з ПРАв ЛЮдИНИ

Реформування кримінального судочинства України поступово при-
зводить до фактичного віддзеркалення норм міжнародних документів 
у національному законодавстві. Так, норма частини 3 статті 206 про-
екту Кримінального процесуального кодексу України [1] відповідає 
нормі, передбаченій у частині 2 статті 5 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) [2], тож вва-
жаємо, що тлумачення цієї статті необхідно проводити спираючись 
на практику Європейського суду з прав людини (далі – Суд).

Вказані норми встановлюють першу процесуальну гарантію особи 
позбавленої свободи. За практикою Суду, ця гарантія забезпечує 
особу інформацією про те, «чому вона позбавлена волі»[3] та надає 
можливість, керуючись цими відомостями, «оспорити обґрунтованість 
підозр», що висунуті проти неї [4, с. 227]. Таким чином, органи влади, 
які здійснили позбавлення особи свободи, зобов’язані пояснити їй 
свої дії – «повідомити» особу. Суд встановлює вимоги до такого 
«повідомлення», які, на наш погляд, можна поділити на вимоги до 
змісту і форми. 

Вимоги до форми, в першу чергу, відображають вимоги до мови 
повідомлення: вона має бути зрозумілою (тобто такою, якою особа 
володіє) [3] та простою (не спеціалізованою) [4, с. 227]. Суд не вста-
новлює ані обов’язкової письмової, ані усної форми, ані конкретного 
способу такого повідомлення. Вимоги пункту 2 статті 5 Конвенції 
вважаються Судом задоволеними й у випадку надання особі інфор-
мації про її «арешт» в ході окремої процесуальної дії, за результатом 
якої складається протокол (саме такий спосіб обрано творцями про-
екту), так і у випадку повідомлення особі необхідної інформації в 
ході її першого допиту [3]. 

Щодо змісту повідомлення, воно має відображати фактичні та 
юридичні підстави позбавлення особи свободи. Повідомлення про 
юридичні підстави затримання – це посилання на норми національ-
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ного закону та норми Конвенції, якими обумовлено затримання. 
Повідомлення фактичних підстав затримання – це інформування про 
факти і відомості, що лягли у «обґрунтовану підозру». Разом з цим, 
норма ч.2 ст.5 Конвенції, на відміну від норми частини 3 ст. 206 
проекту КПК України передбачає також інформувати позбавленого 
свободи «про будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього», що, 
за практикою Суду не вимагає викладати перед затримуваним всі 
докази, які зібрані з метою його притягнення до кримінальної відпові-
дальності, оскільки це протирічило б ефективності розслідування [5, 
c. 156-170]. Межі змісту повідомлення особи встановлюються метою 
цього заходу – надати особі можливість оспорити дії органів влади 
щодо позбавлення її свободи, а не оспорити законність притягнення 
її до кримінальної відповідальності взагалі. 

Вказана стаття проекту КПК України розширює порівняно з Кон-
венцією зміст повідомлення шляхом включення вимоги повідомляти 
про право мати захисника, давати або не давати пояснення, повідо-
мити інших осіб про його затримання і місце перебування тощо. Таке 
розширення обґрунтоване не типовістю цієї норми для українського 
правозастосувача і, на наш погляд, буде сприяти ефективності за-
безпечення прав затриманої особи. 
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ПРО ТЕХНОЛОгІї зЛОЧИННОї дІяЛЬНОсТІ яК ОБ’ЄКТ 
КРИМІНАЛІсТИЧНОгО дОсЛІдЖЕННя

Особливістю злочинної економічної діяльності є різноманітність 
її проявів і використання підприємств. Останнього часу в кримі-
налістичній літературі використовується термін «технології злочинної 
діяльності», яким позначаються комплекси економічних злочинів, що 
виявляються і розслідуються органам внутрішніх справ [1]. Вико-
ристання підприємства відкриває для злочинців наступні можливості 
у досягненні злочинної мети – незаконного збагачення:

— надає офіційний (визнаний і підтверджений документально 
державою) статус суб’єкта господарчої діяльності, що дозволяє 
використовувати психологію довіри з боку населення та бізнес 
структур; 

— надає доступ до механізму розрахункових операцій через ви-
користання банківських рахунків; 

— створює можливість використовувати цивільно-правові угоди 
для маскування злочинних операцій.

Таким чином, використання підприємств, з одного боку, надає роз-
ширених можливостей у злочинному збагаченні, а з іншого – надає 
можливість уникати персональної кримінальної відповідальності, пе-
рекладаючи її на підставних керівників цих підприємств. На наш 
погляд, така тенденція в механізмі вчинення злочинів повинна знахо-
дити адекватне відображення в криміналістичних дослідженнях. 

Щорічно в інформаційних повідомленнях про діяльність правоохо-
ронних органів (Державної податкової служби, Міністерства внутрішніх 
справ, Служби безпеки) регулярно з’являються повідомлення про 
виявлення і закриття так званих «конвертаційних центрів» з величез-
ними сумами обігу коштів. Що ж являє собою конвертаційний центр?

Конвертаційний центр (конвертування – від лат. сonverto – 
змінюю, перетворюю) [2, с. 422] є фактично мережею фіктивних 
підприємств, яка створюється для надання незаконних послуг щодо 
переведення готівкових коштів у безготівкову форму або їх пере-
ведення у вільноконвертовану валюту за певну плату. Розмір «ко-
місійних» визначається у відсотках по відношенню до грошової суми, 
з якою здійснюються операції. З огляду на це, діяльність конверта-
ційного центру може містити ознаки як фіктивного підприємництва 
(ст. 205 КК України), так і легалізації (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України).

Типовий конвертаційний центр, як правило, формується при банку і  
включає до свого складу групу підприємств (від кількох підприємств 
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до кількох їх десятків) різної організаційно-правової форми. Зокрема 
в нього можуть входити підприємства трьох рівнів: 

1)  приватні підприємства, орієнтовані на одержання відносно 
невеликих комісійних; 

2)  товариства з обмеженою відповідальністю, орієнтовані на 
одержання комісійних середнього розміру; 

3)  акціонерні товариства, орієнтовані на одержання «солідних» 
комісійних. 

Найпоширенішими видами послуг, що надаються конвертаційними 
центрами, є: незаконне переведення безготівкових коштів у готівку; 
незаконне переведення готівкових коштів у безготівкові; докумен-
тарне забезпечення бартерних або інших операцій, які не передба-
чають рух коштів по поточному рахунку. 

Вибудовуючи ієрархію фіктивних фірм за трьома рівнями, кон-
вертаційний центр дозволяє клієнтам обирати прийнятний для нього 
рівень оплати за «послуги» і відповідно гарантії безпеки (мається 
на увазі ступінь «нівелювання» можливих проблем з боку контролю-
ючих структур). Так, вартість послуг, що надаються через перший 
рівень підприємств конвертаційного центру (приватні підприємства 
– «чорні фірми») – складає 4—5% від суми угоди. Розмір комісійних 
для підприємств другого рівня, зареєстрованих як товариства з об-
меженою відповідальністю («сірі фірми») коливається від 5% до 7% 
від конвертованої суми. Третій рівень, в якому задіяні акціонерні 
товариства («білі фірми»), передбачає 10% від суми угоди. Кожна із 
зазначених вище категорій фірм, що входять до складу конвертацій-
ного центру, має свій сегмент ринку, оскільки орієнтована на різних 
клієнтів з дрібного, середнього чи великого бізнесу.

Технологія злочинної діяльності, в яку входять конвертаційні 
центри, може бути пов’язана з вчиненням основних злочинів – ухи-
ленням від сплати податків (ст. 212 КК України) [3, с.52], шах-
райством (ст. 190 КК України), заволодіння чужим майном шляхом 
зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 
ст. 191 КК України).
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МЕдИАцИя в УгОЛОвНОМ ПРОцЕссЕ зАРУБЕЖНЫХ 
сТРАН, ПЕРсПЕКТИвЫ дЛя РОссИИ

Медиация в уголовном процессе широко распространена за ру-
бежом. Концепция завершения производства по уголовному делу в 
такой форме в целом исходит из стремления примирить с помощью 
общественности потерпевшего и лицо, подлежащее уголовному пре-
следованию, с тем, чтобы последнее загладило причиненный им вред.

Медиация в современном понимании этого института появилась 
не так давно, лишь во второй половине ХХ века, поначалу в странах 
англосаксонской правовой семьи, а затем и в странах континенталь-
ного права. При этом медиация изначально развивалась в рамках 
ювенальной юстиции и лишь потом распространилась на совершен-
нолетних преступников.

За рубежом разработано много типов и моделей медиации жертвы 
и правонарушителя. В зависимости от их взаимосвязи с традици-
онной системой уголовного правосудия можно условно выделить 
три основных модели. Первая модель используется, когда медиация 
жертвы и правонарушителя является частью обычного уголовного 
процесса. Во второй модели медиация жертвы и правонарушителя 
представляет собой реальную альтернативу уголовному законода-
тельству. В третьей, последней модели, медиация жертвы и правона-
рушителя примыкает к традиционной системе уголовного правосудия 
после окончания уголовного суда. Такой тип вмешательства обычно 
используется в случаях наиболее тяжких преступлений и в условиях 
тюремного заключения.

В любом случае институт медиации зиждется на основополага-
ющих принципах: принцип добровольности; принцип конфиденциаль-
ности; принцип общедоступности; принцип возможности медиации на 
любой стадии уголовного процесса; самостоятельность служб меди-
ации; нейтральность, беспристрастность, объективность медиатора; 
принцип возмещения ущерба обидчиком.

Наблюдаются различные подходы к законодательному закреп-
лению медиации. Во-первых, медиация может быть закреплена в 
законах о ювенальной юстиции. Подобное существует в Каталонии 
(Испания), Англии и Уэльсе, Финляндии, Германии, Ирландии и 
Польше. Во-вторых, медиация в отношении взрослых правонаруши-
телей может регулироваться положениями уголовно-процессуальных 
кодексов (Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Польша, 
Словения) и/или путем отдельных положений в уголовных кодексах 
(Финляндия, германия, Польша). В-третьих, медиация может регу-
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лироваться автономным «законом о медиации», в котором в деталях 
устанавливаются организация и процесс медиации. Подобный закон 
существует с 1991 года в Норвегии. 

В свою очередь Рекомендация № R (99) 19 комитета министров 
государствам – членам совета Европы, посвященная медиации в 
уголовных делах не предлагает государствам в обязательном порядке 
закрепить программы медиации в законодательстве. Тем не менее, 
необходимо, чтобы законодательство, по меньшей мере, позволяло 
осуществлять медиацию и даже способствовало ее осуществлению.

По окончании медиации медиатор сообщает органам уголов- 
ной юстиции о предпринятых шагах и достигнутых результатах.  
Желательно, чтобы сообщение излагалось в письменной форме.

Существует три основных требования к заключаемому после ме-
диации соглашению сторон: оно должно быть добровольным, ра-
зумным и соразмерным.

Медиация жертвы и правонарушителя заняла определенную по-
зицию в судебной практике многих европейских стран. Опыт этих 
стран показал, что такой способ рассмотрения дела в равной сте-
пени благотворный и для жертвы, и для правонарушителя, позво-
ляет избежать многих проблем традиционной системы уголовного 
правосудия.

В Российском уголовном судопроизводстве институт медиации 
пока отсутствует. Хотя и существуют нормы, в соответствии с кото-
рыми возможно примирение сторон – ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ.  
Существует мнение, что именно эти статьи являются базовыми 
нормативными предпосылками появления медиации в уголовных  
делах. 

Представляется, что институт медиации будет весьма полезен для 
уголовного процесса России. Возьмем хотя бы семейные конфликты, 
доведенные до насилия в отношении одного из супругов. Большое ко-
личество пострадавших женщин обращаются в правоохранительные 
органы. Редко когда разбирательства доходят до возбуждения уго-
ловного дела. Сам факт обращения в милицию, а тем более, если со 
стороны сотрудников милиции последовала реакция на обращение, 
уже служат толчком к примирению сторон. Это конечно не полно-
ценная медиация, здесь отсутствуют многие ее признаки, но, тем не 
менее, это деятельность третьей стороны, хотя конечно «дикая», не 
урегулированная законом, но направленная на примирение конфлик-
тующих сторон.

Профессор Л.А. Воскобитова в своем выступлении на 1-й рос-
сийско-французкой конференции по медиации приводила весьма ин-
тересные статистические данные: в 2009 году в отношении 216644 
лиц дела прекращены за примирением сторон, при том, что осуждено 
было 892381 человек. 
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Возникает логичный вопрос, почему бы не достичь примирения на 
досудебных стадиях, используя при этом медиацию? В случае успеха 
конфликт будет исчерпан, права потерпевшего восстановлены, пра-
вонарушитель избежит судимости однако получит не менее важный 
жизненный урок, кроме того дело не дойдет до суда, а следовательно 
это позволит сэкономить время всем участникам уголовного про-
цесса, а так же хоть немного разгрузить суды.

Видимо организаторы эксперимента по примирению преступников 
и их жертв задавались таким же вопросом. Этот эксперимент прово-
дится в Ивановской области, там функционирует координационный 
Совет по развитию ювенальной юстиции, при котором создана при-
мирительная комиссия, цель работы которой – помочь несовершен-
нолетнему правонарушителю и пострадавшему достичь соглашения 
по вопросам заглаживания причинённого вреда. Основной элемент 
программы примирения – это встреча потерпевшего и обвиняемого, 
организуемая психологом при комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

Такие встречи не заменяют судебное разбирательство, тем самым 
не нарушается принцип осуществления правосудия только судом, 
но помогают восстановить нарушенную справедливость по отношению 
к потерпевшему и служат для удовлетворения его потребностей. 

Механизм работы примирительной процедуры такой: сначала дело 
попадает к председателю суда. Если несовершеннолетний признает 
свою вину и раскаивается, а суд не усматривает препятствий к 
применению примирительных процедур – материалы дела попадают 
в «примирительную комиссию» и психолог, входящий в состав этой 
комиссии встречается со сторонами и пытается наладить контакт.

В идеале результатом таких примирительных встреч является 
составление договора, в котором фиксируются все достигнутые со-
глашения. Этот договор приобщается к делу. В результате в суде не-
совершеннолетний приговаривается к менее строгой мере наказания, 
чем та, что грозила ему изначально. Но, контроль за осужденным, 
разумеется, осуществляется и после вынесения приговора и, если 
он нарушит обязательства, предписанные ему договором санкция 
может быть ужесточена.

Подобный эксперимент проводится и в Ростовской области.
Таким образом, в нашей стране примирительные процедуры в 

уголовном процессе уже применяются на практике. И деятельность 
по примирению находится в рамках именно уголовного процесса. Не 
смотря на то, что в этой практике не применяется термин медиация, 
а употребляется его синоним примирительные встречи, здесь явно 
просматриваются все признаки медиации в уголовном процессе.

Пусть пока такие процедуры возможны только по отношению 
к несовершеннолетним и не в любом регионе России. Нет никаких 
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преград к тому, чтобы в последующем применять их и к преступ-
никам, достигшим совершеннолетия, а так же на всей территории 
Российской Федерации. Как справедливо отметил С.Г. Пэн, Россия 
обладает богатым потенциалом для институционализации медиации 
в рамках уголовного процесса.
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ТИПИЧНЫЕ сЛЕдсТвЕННЫЕ сИТУАцИИ  
И вЫБОР НАПРАвЛЕНИя РАссЛЕдОвАНИя

Каждое преступление – это явление объективной действитель-
ности, содержащее элементы общего и особенного. Общее позволяет 
проследить повторяемость тех или иных черт явления, определенную 
тенденцию или закономерность. Это дает возможность отнести яв-
ление к определенному классу, виду. Основываясь на данном поло-
жении, можно утверждать, что совершено то или иное преступление, 
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допустим, хищение чужого имущества, умышленное уничтожение или 
повреждение имущества т.д. Отмеченная повторяемость позволяет 
разрабатывать методику расследования отдельных видов преступ-
лений.

Вместе с тем, для каждого вида преступлений, наряду с общими 
для него элементами, существуют и особенные, индивидуальные, что 
делает конкретное преступление неповторимым, своеобразным явле-
нием. Индивидуальность конкретного преступления обусловливается 
своеобразием подготовительных мероприятий, способом совершения, 
объектом посягательства, личностными качествами субъекта, особен-
ностями оставшихся следов, попытками преступника уничтожить или 
хотя бы затруднить их обнаружение и многими другими обстоятель-
ствами, сочетание которых присуще только одному этому явлению, 
что и выделяет его из ряда однородных. Все это требует исполь-
зования неповторимого комплекса путей, средств и методов рас-
следования. Говоря иначе, расследование конкретного преступления 
всегда сугубо индивидуально. Этим и определяется ситуационный 
характер данного вида человеческой деятельности, выражающийся 
в прямой зависимости методики расследования от объема и содер-
жания имеющейся информации о преступном событии и виновном 
лице, от поведения участников процесса, многих других субъективных 
и объективных факторов. Таким образом, существующая в каждый 
конкретный момент совокупность определенных обстоятельств, опре-
деленная ситуация, оказывает управляющее воздействие на процесс 
расследования преступлений.

Именно ситуационность расследования постоянно влияет на при-
нимаемые решения возникающих следственных задач. Более того, 
на протяжении всего расследования одного и того же преступления 
приходится неоднократно определять: какова главная задача рассле-
дования на настоящем этапе; на что нужно направить свои усилия; 
какие конкретно средства и приемы обнаружения доказательств  
(а затем и работы с ними) можно избрать в данной обстановке; 
какие из них будут более эффективными, а какие в cилу тех или 
иных причин сейчас вообще непригодны; что нужно предпринять для 
недопущения ухудшения сложившегося положения и для изменения 
его в благоприятную сторону и т.д.

Необходимость успешного решения подобных задач требует 
постоянного осмысливания непрерывно меняющейся обстановки, 
поскольку только такая деятельность следователя обеспечивает 
правильный выбор из арсенала средств, методов и приемов рассле-
дования преступлений наиболее целесообразные и эффективные в 
данных условиях. Поэтому анализ и оценка складывающихся следс-
твенных ситуаций приобретает существенное значение для расследо-
вания, как в методическом, так и в тактическом плане.
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Анализ литературных источников свидетельствует о том, что 
подход к исследованию сущности следственной ситуации осущест-
вляется в основном с двух позиций. Одна группа авторов считает, 
что следственная ситуация характеризует процесс расследования 
непосредственно, отражая установленные по делу обстоятельства. 
Криминалисты, придерживающиеся второй точки зрения, опреде-
ляют следственную ситуацию уже как характеристику не собственно 
расследования, а тех внешних условий, обстановки, в которой оно 
осуществляется. Исходя из отношения к этому принципиальному 
положению, решается вопрос о сущности и содержании рассматрива-
емого понятия, конкретизирующийся (с известными модификациями) 
в предлагаемых определениях следственной ситуации. 

Основоположником первой точки зрения является А.Н. Колес-
ниченко, который впервые сформулировал развернутое определение 
следственной ситуации (1967 г.). Он писал: « Под следственной 
ситуацией принято понимать определенное положение в расследо-
вании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных дока-
зательств и информационного материала и возникающими в связи с 
этим конкретными задачами его собирания и проверки». [1, c.16]. 

Аналогичных взглядов на сущность анализируемого понятия 
придерживаются и другие авторы. Отметим сразу, что содержание 
предлагаемых определений следственной ситуации может, конечно, 
различаться в деталях, нередко, весьма существенных. Так, одни кри-
миналисты ведут речь лишь о фактических данных, доказательствах, 
другие включают в объем рассматриваемого понятия и тактико-ме-
тодическую, ориентирующую информацию и даже организационные 
моменты. Вопросы эти, безусловно, важны, но требуют отдельного, 
самостоятельного исследования, что, надо признать, выходит за 
рамки данной работы. Здесь же мы укажем, что эти разногласия 
касаются лишь содержания следственной ситуации и элементов, из 
которых она формируется. Мы же речь ведем о самом существенном 
в понятии следственной ситуации, о том, какое положение оно зани-
мает по отношению к расследованию как процессу доказывания пре-
ступного события. В этой связи, общим для комментируемой точки 
зрения, несмотря на имеющиеся различия в определениях, является 
то, что следственная ситуация так или иначе понимается как соот-
ветствующая совокупность, определенное количество важных для 
расследования сведений и, в конечном счете, как характеристика 
собственно расследования, отражающая достигнутые им результаты, 
чем и определяются еще нерешенные задачи. 

В.Е. Корноухов под следственной ситуацией понимает «поло-
жение в процессе расследования, обусловленное фактическими дан-
ными...»; [2, c.93] В.К. Гавло говорит о совокупности « фактических 
данных»; [3, c.90] И.Ф. Герасимов – о совокупности «обстоятельств 
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по делу»;[4, c.82] А.Н. Васильев – об «установленных и подлежащих 
установлению обстоятельствах». [5, c.25].

Аналогичное определение, кстати, наиболее ярко отразив содер-
жание рассматриваемой точки зрения на природу и сущность следс-
твенной ситуации, сформулировал А.Г. Филиппов. «Следственная 
ситуация, – пишет он, – это сумма значимой информации (дока-
зательств и сведений, полученных непроцессуальным путем), имею-
щейся к определенному моменту расследования». [6, c.22]. 

 Сторонники второй точки зрения считают, что следственная си-
туация является характеристикой не расследования как такового, не 
отражением определенных результатов, достигнутых им, а характе-
ристикой той обстановки, тех условий, в которых осуществляется 
процесс доказывания по уголовному делу. Они также высказывают 
свои модификации предлагаемых определений, но главным фактором, 
объединяющим их в одну группу, является вышеотмеченное обсто-
ятельство. 

Определение следственной ситуации как характеристики соот-
ветствующей обстановки расследования впервые сформулировал 
С.И. Винокуров, выразивший свое понимание следственной ситу-
ации как конкретной обстановки расследования.[7. C.63-64]. Такой 
же подход к определению сущности следственной ситуации выразил 
В.И. Шиканов. Он рассматривает данное понятие как характерис-
тику обстановки, в «которой следователю надлежит действовать» [8, 
c.157]; Н.А. Селиванов, определяя следственную ситуацию говорит 
об обстановке, картине расследования, [9, c.58] а Р.С. Белкин, оп-
ределяет ее как «совокупность условий, в которых в данный момент 
осуществляется расследование» [10, c.92]. Он отмечает, что следс-
твенная ситуация – это та обстановка, в которой протекает процесс 
доказывания. Сторонниками данной точки зрения являются также 
В.А. Образцов и В.Г. Танасевич. Они пишут, что следственная си-
туация – это обстановка по уголовному делу, сложившаяся при его 
возбуждении или на каком либо этапе расследования. [11, c.113-114]. 
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НЕКОТОРЫЕ АсПЕКТЫ ПРОвЕРКИ ПОКАзАНИЙ 
НА МЕсТЕ сОвЕРшЕНИя ПРЕсТУПЛЕНИя ПРИ 

РАссЛЕдОвАНИИ НАПАдЕНИЙ НА ИНКАссАТОРОв

При расследовании нападений на инкассаторов достоверность по-
казаний лиц, которые признают свою причастность к совершенному 
преступлению, может быть подвергнута сомнению.

Проверка показаний на месте – это следственное действие, ко-
торое заключается в сопоставлении показаний при сопоставлении 
определенного места обстоятельств преступления с фактической об-
становкой на этом месте, показанного следователю в присутствии 
понятых лицом, которое было ранее допрошено по этим показаниям, 
с целью установления их достоверности.
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Задачи проверки показаний на месте при расследовании напа-
дений на инкассаторов:

1. Проверить соответствие описи признаков обстановки в пока-
заниях конкретного лица действительной обстановке на месте.

2. Убедиться в существовании места, в отношении которого 
говорилось в показаниях.

3. Определить направление движения участников исследуемого 
события, их взаимное расположение в той или иной момент развития 
события преступления.

4. Установить наличие следов или предметов, которые под-
тверждают содержание показаний.

5. Выявление новых доказательств в процессе проверки пока-
заний на месте.

6. Установление и устранение противоречий в показаниях подоз-
реваемых, обвиняемых, потерпевших (инкассаторов) или свидетелей.

7. Установление обстоятельств, которые способствовали совер-
шению нападения.

Необходимость проведения проверки показаний на месте появля-
ется при возникновении следственной ситуации, которая характери-
зуется, во-первых, наличием в деле подозреваемых или обвиняемых, 
которые признают себя виновными в совершении преступления и 
дают показания. И при этом есть данные о противоречии этих пока-
заний с другими материалам дела (доказательство других участников 
события, зафиксированная обстановка места нападения на инкасса-
торов и т.п.) или, во-вторых, когда указанные показания неполные 
и их уточнение возможно только на месте происшествия. 

Проведению этого следственного действия должна предшество-
вать подготовка, которая обычно заключается в следующем:

1. Определение цели проверки показаний на месте.
2. Определение времени проверки показаний на месте.
3. Определение исходной точки, порядка движения.
4. Подбор участников следственного действия, их инструктаж.
5. Подготовка транспортных и технических средств.
6. Определить способ фиксации действий участников проверки 

(видеозапись, фотосъемка, звукозапись).
7. Определить предметы, которые могут понадобиться при про-

верке: следственный чемодан, макеты оружия, манекены и т.п.
8. Выявление настоящих мотивов согласия подозреваемого или 

обвиняемого на участие в проверке показаний на месте.
9. Предварительное изучение места проведения следственного 

действия.
10.  Составление плана проверки показаний на месте.
11.  По необходимости – проведение дополнительного допроса 

лица, показания которого будут проверяться.
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Сущность проверки показаний на месте заключается в демонс-
трации обвиняемым, подозреваемым, свидетелем или потерпевшим 
определенного места, связанного с расследуемым событием, рас-
сказы о совершенных на этом месте действий, сопоставлении пока-
заний, предоставленных этими лицами, с объективной обстановкой 
на месте. 

При этом такие элементы, как показ, рассказ и сопоставления, 
используемые в той или иной степени при проведении проверки по-
казаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля на 
месте, рассматриваются как обязательные, а демонстрация действий 
– как факультативный элемент.

Цель проверки показаний на месте определяется соответству-
ющей следственной ситуацией. Этой целью может быть проверка 
достоверности показаний лиц, но сама проверка показаний как одна 
из целей этого следственного действия предполагает одновременную 
проверку существенности установленных фактов вообще. 

Необходимо также отметить следующие тактические приемы про-
ведения проверки показаний на месте:

1. Выход на место проводится только по добровольному со-
гласию лица, показания которого проверяются.

2. Лицу, показания которого проверяются, предоставляется 
полная инициатива.

3. Следователь не имеет право определять определенную линию 
поведения и задавать наводящие вопросы.

4. Объединять рассказ с показом и демонстрацией действий.
5. Показания нескольких лиц проверяются на месте с каждым 

отдельно.
6. Действия, которые проверяются, не должны унижать честь 

или угрожать здоровью и жизни участников следственного действия 
или присутствующих.

Проверка показаний на месте предоставляет следствию возмож-
ность получить более высокий уровень знаний об обстоятельствах и 
особенностях преступления. Сущность проверки показаний на месте 
заключается в уточнении, конкретизации, детализации времени, 
места, способа совершения преступления и иных обстоятельств, 
которые имеют значение для расследования, а также проверке со-
ответствия информации о нападении, которое исследуется, той ин-
формации, которой располагает следователь в тот или иной момент 
расследования.



��

с.в. веліканов
кандидат юридичних наук, доцент

національний університет «юридична академія  
україни імені ярослава Мудрого»

дЕдУКТИвНИЙ ТА ІНдУКТИвНИЙ УМОвИвІд  
У вИсУНЕННІ КРИМІНАЛІсТИЧНИХ вЕРсІЙ

Використання законів логіки у побудові криміналістичних версій 
загальновизнане, зокрема цій проблематиці присвячено фундамен-
тальні праці Г.В. Арцишевського, О.О. Ейсмана, В.О. Коновалової, 
О.М. Ларіна, І.М. Лузгіна та ін. Однак дискусійним та недостатньо 
розглянутим залишається застосування індуктивних та дедуктивних 
умовиводів (далі – індукція та дедукція відповідно) у висуненні 
криміналістичних версій.

Індукція криміналістами трактується як процес переходу від ок-
ремого знання до загального знання. Таке визначення індукції, як 
методу отримання нового знання при висуненні версій, не викликає 
суттєвих заперечень, але потребує певного уточнення щодо можли-
вості індуктивного переходу від знання меншого рівня загальності до 
знання більшого рівня загальності. Форми індукції широко розпов-
сюджені при висуненні версій та описані у літературі.

Індукцію певною мірою доповнює дедукція, під якою розуміють 
перехід від загального знання до окремого знання. Однак таке ро-
зуміння потребує суттєвого уточнення форми загального знання. 
Таким знанням, що може бути застосовано у якості більшої посилки 
дедуктивного умовиводу, є:

1)  Виявлений наукою закон природи, що базується на набли-
женій до достовірності однорідній дії фізичних сил (такі засновки 
можуть бути використані в криміналістичній техніці).

2)  Норма матеріального права (цей різновид дедукції Г.Ґ. Ґадамер 
критикував в роботі «Істина і метод»). З криміналістичної точки зору, 
висновок при застосуванні дедукції з норми матеріального права має 
форму обставин, що підлягають з’ясуванню (компонент методики 
розслідування злочинів).

3)  Встановлений наукою однозначний зв’язок у формі логічної 
імплікації (судження, наближеного до зв’язки «якщо … то …») між 
двома криміналістичними фактами. Хоча така форма загального 
знання в криміналістиці практично не зустрічається, однак такий 
засновок потенційно може бути сформульовано в межах будь-якого 
розділу криміналістики.

Більший засновок дедуктивного умовиводу охоплює всю сукуп-
ність об’єктів певного виду, тому висновок випливає з нього у необ-
хідній формі, а особа, яка застосовує дедукцію, не рефлексує щодо 
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достовірності більшого засновку, сприймаючи його як є. В інших ви-
падках перехід від знання, що має ознаки лише часткової загальності, 
(надані йому внаслідок, наприклад, статистичного дослідження) до ок-
ремого знання про обставини злочину є або аналогією, або індукцією.

Розглянемо індукцію та дедукцію на прикладі висунення робочих 
версій на основі типових версій. Для цього використаємо оригінальну 
типову версію (за Л.Г. Відоновим) щодо особи вбивці в разі вияв-
лення частин розчленованого трупу (Приклад №2), а також модифі-
куємо її з ілюстративною ціллю до суворої форми із однозначним 
зв’язком (Приклад №1). В якості синонімів далі використовуються: 
перший засновок – типова версія; другий засновок – обставини кон-
кретного злочину. Чи є висновки за Прикладом №1 та Прикладом 
№2 версіями?

Приклад №1
Перший засновок: Якщо виявлено частини розчленованого трупу, 

то злочинцем завжди є особа, що добре знала потерпілого.
Другий засновок: Виявлено частини розчленованого трупу.
Висновок: Злочинцем є особа, що добре знала потерпілого.
У першому засновку Прикладу №1 встановлено однозначний 

зв’язок (слово завжди) між особою злочинця та виявленими слідами, 
а висновок слідує з засновків із необхідністю. Внаслідок цього у При-
кладі №1 висновок є не версією, а жорсткою пізнавальною схемою, 
що не допускає конкурентного пояснення особи злочинця та пот-
ребує не перевірки, а розшуку особи, яка б відповідала конкретним 
вимогам. Приклад №1 є дедуктивним умовиводом у формі умовно-
категоричного силогізму. Однак необхідно враховувати штучний ха-
рактер однозначного зв’язку двох фактів в першому засновку, ре-
альний зв’язок між фактами наведено у Прикладі №2.

Приклад №2
Перший засновок: Якщо виявлено труп з ознаками розчленування, 

то найчастіше злочинцем є особа, що добре знала потерпілого.
Другий засновок: Виявлено частини розчленованого трупу.
Висновок: Злочинцем може бути особа, що добре знала потер-

пілого.
Проаналізуємо логічну природу компонентів Прикладу №2. На 

перший погляд, в даному випадку також формулюється силогізм. 
Дійсно, перший засновок є загальним, а другий – одиничним. Тим 
іншим, дедуктивний умовивід має забезпечувати, з одного боку, не-
обхідність у характері слідування висновку із засновків, а з іншого 
– істинність висновку при істинності засновків. Однак, по-перше, 
типова версія є індуктивним розповсюдженням виявленої при оп-
рацюванні певної кількості вбивств однорідності у з’єднанні двох 
криміналістичних фактів (виявлення розчленованого трупу та якості 
знайомства потерпілого та вбивці) лише на частку всієї сукупності 
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вбивств із розчленуванням, а співвідношенню двох криміналістичних 
фактів надано можливу (слово найчастіше) форму. Через це типова 
версія є лише потенційним знанням, а умовивід не може забезпе-
чити істинності висновку. По-друге, така форма першого засновку 
припускає виключення та непрямо посилається й на інші диз’юнкти 
(інших осіб, які могли вчинити вбивство), що неможливо перераху-
вати та чітко розділити. Внаслідок цього не забезпечується й ха-
рактер необхідності у слідуванні висновку із засновків.

На відміну від Прикладу №1, за Прикладом №2 сформульовано 
робочу версію, в якій здійснено перехід від більш широкого окре-
мого знання (найчастіше) до окремого знання вужчої форми (особи 
вбивці по конкретному злочину). Ця робоча версія сформульована 
в результаті індуктивного розповсюдження можливого знання, що 
міститься у першому засновку на обставини конкретного злочину, а 
перший засновок та висновок не пов’язані вимогою необхідності слі-
дування, через існування альтернативних варіантів пояснення особи 
вбивці. Таким чином, висновки за Прикладом №1 та Прикладом №2 
не співпадають через потребу у формулюванні за Прикладом №2 
конкуруючих робочих версій.

Не заперечуючи певну схожість структур дедуктивного умови-
воду Прикладу №1 та індуктивного змісту Прикладу № 2 необ-
хідно брати до уваги наведені вище суттєві відміни останнього. 
Дедуктивізація процесу висунення версій має зовнішній, апріорний 
до криміналістичного знання характер та призводить до схемати-
зації процесу розслідування. Дійсно, втискання внутрішньонаукових 
особливостей криміналістики до загального силогістичного підходу 
принижує власно криміналістичні особливості висунення версій, що 
залежать від ступеню та форми застосування слідчим наукового та 
практичного досвіду з розслідування злочинів певного виду.

Підводячи висновок необхідно зазначити, що хоча досліджувана 
із використанням версій подія злочину при розслідуванні й має вже 
стійку, детерміністичну форму, а причинно-наслідкові та інші зв’язки 
між істотними компонентами події злочинну вже зафіксовані та є 
незмінними, пізнавальні засоби не можуть бути лише жорсткими, 
такими, що передбачають тільки одне пояснення наявних слідів зло-
чину. Кримінальне судочинство потребує гнучкого підходу до вису-
нення версій, що забезпечив би існування різноманітних пояснень 
події злочину. Саме такі можливості представляє версія на основі 
індуктивного умовиводу. Разом з цим, жорсткі та однозначні пізна-
вальні схеми, характерні для дедуктивного умовиводу, також мо-
жуть бути застосовані при поясненні походження слідів, особливо 
із використанням знань таких наук, як математика, фізика, хімія 
та ін. Найбільш продуктивна сфера для таких пояснень – вису-
нення наукових гіпотез судовими експертами та спеціалістами під час  
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досліджень. Саме через це використання як індуктивного так і дедук-
тивного умовиводу має знайти своє відповідне місце при висуненні 
криміналістичних версій.

в.к. веселЬсЬкий 
кандидат юридичних наук, професор

національна академія внутрішніх справ 

КАТЕгОРІї КРИМІНАЛІсТИЧНОї ТАКТИКИ 

Коло тактико-криміналістичних засобів, що застосовуються під час 
розслідування злочинів, є досить широким і охоплює такі з них, як 
тактичний прийом, тактична комбінація, тактична операція, слідча си-
туація, тактичне рішення, тактичний ризик, тактико-криміналістична 
рекомендація та інші. Кожна із перелічених наукових категорій за-
слуговує окремої уваги, проте, виходячи із обсягу наукового повідом-
лення, акцентуємо увагу на окремих, менш досліджених категоріях. 
Зокрема, мова йде про слідчу ситуацію і тактичне рішення. 

Розслідування злочинів здійснюється в конкретних умовах часу, 
місця, навколишнього середовища, взаємозв’язку з іншими процесами 
об’єктивної дійсності, поведінкою осіб, які опинилися у сфері кримі-
нального судочинства, і під впливом інших, які часом залишаються 
невідомими для слідчого, чинників. Ця складна система взаємодій 
утворює в результаті ту конкретну обстановку, у якій проходить 
розслідування. Така обстановка отримала в криміналістиці загальну 
назву слідчої ситуації.

Р.С. Бєлкін у своїх роботах, починаючи з 1959 року, неоднора-
зово згадував про слідчу ситуацію, її значення для розслідування, 
необхідність її врахування з метою ефективного використання кримі-
налістичних рекомендацій. Про слідчу ситуацію і необхідність ви-
користання її даних в процесі розслідування писали й інші автори, 
зокрема О.Н. Колесніченко, О.Р. Ратінов, І.М. Лузгін та інші вчені.

Найбільш точний (в інформаційному плані), на нашу думку, був 
В.І. Шиканов, який вважав, що “слідча ситуація – це сукупність 
даних, що характеризують обстановку, у якій слідчому слід діяти”. 

Ми згодні з Р.С. Бєлкіним, що слідча ситуація стосовно процесу 
розслідування має переважно зовнішній характер. Відповідно до слов-
ника, ситуація (від латинського situs – становище) – поєднання умов 
і обставин, що створюють певну обстановку, становище. Слідча ситу-
ація – це сукупність умов, у яких в даний момент здійснюється роз-
слідування, тобто та обстановка, у якій протікає процес доказування.

Під впливом об’єктивних і суб’єктивних чинників формуються 
умови, сукупність яких становить слідчу ситуацію. Об’єктивними 
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чинниками виступають: наявність і характер доказової і орієнтуючої 
інформації, яка є в розпорядженні слідчого; наявність і стійкість іс-
нування ще не використаних джерел доказової інформації та каналів 
надходження орієнтуючої інформації; інтенсивність процесів зник-
нення доказів та чинники, які впливають на ці процеси; наявність 
у розпорядженні слідчого необхідних сил, засобів, часу з метою їх 
оптимального використання та інші. 

Суб’єктивними чинниками, що впливають на формування слідчої 
ситуації є: психологічний стан осіб, які залучені до розслідуваної 
справи; психологічний стан слідчого, рівень його знань і умінь, прак-
тичний досвід; протидія встановленню істини з боку злочинця та 
його зв’язків; зусилля слідчого, спрямовані на зміну слідчої ситуації 
в бажану сторону; наслідки помилкових дій слідчого, оперативного 
працівника, експерта, понятих та інші.

Поєднання і результати впливу перерахованих чинників зумо-
влюють індивідуальність слідчої ситуації в момент розслідування, 
її зміст, тобто конкретну сукупність умов, у яких доводиться або 
доведеться діяти слідчому. 

Саме слідча ситуація зумовлює тактику конкретних слідчих дій. 
Її оцінка реалізується в тактичному рішенні, яке отримує свій зов-
нішній вияв у плануванні розслідування. Уявлення про компоненти 
слідчої ситуації, про чинники, що впливають на її формування, не 
пов’язані з видами чи родами злочинів і мають загальне для них усіх 
значення, що характерно саме для тактичних категорій.

Слідчі ситуації класифікують за багатьма підставами. Однією із 
них є поділ слідчих ситуацій на конфліктні та безконфліктні. Дії 
слідчого за умови конфліктної слідчої ситуації пов’язані із діями в 
умовах тактичного ризику.

Терміном “ризик” позначається будь-яка можливість заподіяння 
збитків, загроза благам особи – фізичної чи юридичної. У криміналіс-
тику цей термін був введений Р.С. Бєлкіним у 1974 р. і визначений 
як ситуація, що загрожує провалом задуму слідчого, допущенням 
негативного результату дій.

Тактичний ризик є закономірним компонентом розслідування. 
Сама специфіка розслідування робить прийняття рішень в умовах 
тактичного ризику типовим явищем. Прагнення разом уникнути ри-
зику нереальне; завдання полягає в тому, щоб обирати стратегію 
найменшого ризику, передбачати можливі негативні наслідки свого 
рішення і заздалегідь продумувати заходи з ліквідації або послаб-
лення цих наслідків, мінімізувати ризик. 

Діяти в умовах тактичного ризику слідчого спонукає ряд обставин. 
По-перше, це дефіцит часу, особливо відчутний на стадії порушення 
кримінальної справи, при розслідуванні “по гарячих слідах” та вза-
галі на початковому етапі розслідування. По-друге, це інформаційна 



�1

невизначеність ситуації, недостатність інформації для прийняття 
всебічно зваженого рішення. По-третє, це впевненість слідчого у 
своїй перевазі над стороною, яка протидіє, інтуїтивне передбачення 
успішності своїх дій, незважаючи на їх ризикованість. Нарешті, по-
четверте, процесуальна необхідність здійснення дій незалежно від 
слідчої ситуації, наприклад, проведення очної ставки для передбаче-
ного законом усунення суперечностей у показаннях допитаних осіб.

Прийняття тактичного рішення в ситуації ризику пов’язане з 
оцінкою ступеня ризику. Використання оціночного підходу, при 
якому основним критерієм є обґрунтованість вибору, дозволяє виді-
лити ризик обґрунтований (раціональний) і необґрунтований (нера-
ціональний). Слідча ситуація може виявитися такою, коли раціо-
нальним може бути рішення з будь-яким ступенем ризику – від 
мінімального до максимального. Причому, як свідчить слідча прак-
тика, постійна орієнтація на мінімальний ризик може призводити до 
значних витрат, даремного витрачання сил і засобів, уповільнення 
темпів розслідування. Раціональним буде ризик при обраному опти-
мальному рішенні.

 

М.а. воЗнюк
Международный гуманитарный университет

ПОНяТИя И сУЩНОсТЬ сЛЕдсТвЕННЫХ дЕЙсТвИЙ

С целью недопущения нарушения норм закона, потери доказа-
тельственной информации в ходе деятельности по расследованию 
преступлений необходимо четкое и однозначное понимание сути по-
нятия «следственные действия», выяснение их отличий от других 
процессуальных и не процессуальных действий субъектов расследо-
вания, общих и отличительных признаков производстве отдельных 
следственных действий, особенностей их уголовно-процессуальной, 
организационно-тактической, морально-этической регламентации. 
Долгое время наука как уголовного процесса, так и криминалистики 
требуют однозначного научного и законодательного определения по-
нятия «следственное действие». На это были направлены усилия 
ведущих теоретиков и практиков, наработан значительный исследо-
вательский материал, но вопрос остается открытым и актуальным. 
Определение понятия «следственное действие», их перечень и от-
личие от других процессуальных действий в стадии досудебного рас-
следования так полностью и не выяснено. Значительное внимание ре-
шению данной проблемы уделяют В. Hop, В. Шибико, Ю. Грошевой, 
В. Кузьмичев и другие, однако комплексного исследования института 
следственных действий во всех его проявлениях проведено не было 
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и данный вопрос остается открытым. По мнению С.Шейфер, следс-
твенное действие выступает как познавательная деятельность следо-
вателя, является объектом правового регулирования и актом право-
применения уголовно-процессуального права следователем (судом). 
В. Бахин определяет следственные действия как предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом действия компетентных лиц по 
сбору, исследования, оценки и использования доказательственной 
информации. Р. Белкин отмечает, что следственное действие – это 
элемент деятельности, но он не исчерпывается тем, что использу-
ется как способ собирания, исследования и оценки доказательств. 
Указанные эффекты – это самостоятельный элемент регламенти-
рованной уголовно-процессуальным законом деятельности следова-
теля по сбору, исследования и оценки доказательств, хотя комплекс 
следственных действий не исчерпывает деятельности следователя в 
процессе расследования преступления. Так, В. Hop, М. Михеенко,  
В. Шибико толкуют следственные действия как часть процессуальной 
деятельности, связанной с обнаружением, фиксацией и проверкой 
доказательств по уголовному делу.

Безусловно, следственное действие является частью процессу-
альной деятельности следователя и непосредственным способом ре-
шения задач доказывания, при этом является основным элементом 
в осуществлении процесса расследования преступлений, самосто-
ятельным уголовно-процессуальным институтом. К тому же, в ас-
пекте действий следователя такие действия занимают в структуре 
его деятельности по расследованию преступлений довольно весомую 
часть, но это не исчерпывает ее в процессе расследования преступ-
ления, поскольку процессуальные, розыскные, организационные и 
следственные действия, применяет следователь, функционируют в 
тесной взаимосвязи ‘связи, взаимозависимости, дополняя друг друга 
и направлены на достижение задач уголовного судопроизводства.

Помимо основной указанной отличной признаки следственных 
действий, существуют также дополнительные характерные признаки. 
И по их перечислению в научных сформировались следующие мысли. 
Так, М. Гутерман называет: процессуальный характер; необходимость 
достаточных оснований (фактических, а для некоторых действий и 
юридических); осуществления уполномоченным субъектом; прове-
дения в рамках досудебного следствия; тактическая обоснованность 
и избирательность, внутренняя структура.

Закрепление и регламентация следственного действия в УПК Ук-
раины – обязательное условие ее проведения. На это указывает 
И. Быховский, справедливо отмечая, что неверной является мнение 
отдельных процессуалистов и практика некоторых следователей, 
которые считают правомерным проведение данного действия, не 
предусмотренной законодательством. Это положение поддерживает  
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С. Шейфер. А. Горбачев как обязательный признак следственного 
действия называет ее проведения после возбуждения уголовного 
дела. Однако следует отметить, что сейчас законодательное разре-
шено проведение трех следственных действий до возбуждения дела 
(осмотр места происшествия, наложение ареста на корреспонденцию 
и снятие информации с каналов связи). Поэтому данное правило при-
меняется со ссылкой на возможные исключения, предусмотренные 
законодательством.

Учитывая требования законодательства и научные исследования 
в данном направлении, есть потребность выделить следующие от-
личительные признаки следственных действий от других действий 
процессуального и не процессуального характера, совершаемых в 
процессе расследования преступления: предусмотренные уголовно-
процессуальным законодательством; прямому назначению является 
направление на собирание, проверку и оценку доказательств, кроме 
исключений, указанных в УПК Украины, могут быть применены 
после возбуждения уголовного дела; подлежат единым правилам и 
требованиям к фиксации хода следственного действия и закрепления 
полученных результатов; позволяют объективно фиксировать ход 
проводимой действия и его результаты.

Определение перечня следственных действий является сложной 
задачей потому, что законодатель не установил четкого перечня 
указанных действий, а статьи УПК Украины лишь используют 
термин «следственные действия», часто допуская их смешивания с 
другими процессуальными действиями следователя. Имеющими за-
конодательный статус следственных действий и соответствующие 
приведенным выше характерным признакам, следует считать: обзор 
(осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов, до-
кументов, трупа, жилища или другого владения лица, корреспон-
денции); обыск; выемка; допрос (подозреваемого, обвиняемого, сви-
детеля, потерпевшего, эксперта); очная ставка; предъявление для 
опознания; воспроизведение обстановки и обстоятельств события; 
наложение ареста на корреспонденцию; снятие информации с ка-
налов связи; опись имущества; получения образцов для экспертного 
исследования; экспертиза.

Проведение следственного действия заключается в деятельности 
следователя для достижения поставленной цели, предполагает выяв-
ление и фиксацию, изъятие и исследование источников доказательс-
твенной информации. Весомость стадии фиксации хода и результатов 
названного действия заключается в том, что ненадлежащее доку-
ментальное оформление процесса производства такого действия и 
полученных результатов влечет недопустимость использования полу-
ченной информации в осуществлении процесса доказывания. Оценка 
полученных результатов предусматривает проверку, оценивание  



��

доказательственной информации с целью выяснения ее достовер-
ности, относимости, допустимости и достаточности.

а.с. вражнов
Мордовский государственный университет МГу им. н.п. огарева 

вЛИяНИЕ КРИМИНАЛИсТИЧЕсКОгО РИсКА НА 
ПРОИзвОдсТвО КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕсКОЙ 

ЭКсПЕРТИзЫ 

Развитие современных информационных технологий с каждым 
днём всё больше распространяется на повседневную жизнь отде-
льных граждан и юридических лиц, и является уже неотъемлемой 
частью самых прозаичных и обыденных действий, как то получение 
отдельным пользователем определённой информации из сети «Ин-
тернет», удалённая работа сотрудников организации, онлайн-развле-
чения и т.д. К сожалению, такое распространение компьютерных 
средств имеет и свою обратную сторону, которая заключается в 
повышении количества и качества совершаемых компьютерных пре-
ступлений, основное место среди которых занимает неправоверный 
доступ к компьютерной информации.

При расследовании преступления, предусмотренного статьёй 272 
УК РФ, необходимо помнить, что данное деяние имеет «техническую 
природу», и поэтому, на наш взгляд, особое значение все участники 
уголовного судопроизводства должны придавать таким видам доказа-
тельств, как заключения и показания эксперта, определения которых 
даются в статье 80 УПК РФ. 

Прежде чем перейти к судебной компьютерно-технической экспер-
тизе (СКТЭ), анализ которой во взаимосвязи с криминалистическим 
риском и составляет предмет данного исследования, сделаем необ-
ходимое отступление, и вкратце упомянем про сам основной термин 
и его классификацию по виду.

Сама по себе экспертиза, как справедливо отмечают П.В.Малышкин 
и Н.А.Подольный, это «следственное действие, для проведения ко-
торого привлекаются лица, обладающие специальными познаниями 
в различных отраслях науки, искусства и ремесла»1. 

В научной литературе, существует множество точек зрения на 
классификацию судебных экспертиз по виду (предмету, объекту и 
методу исследования), но основными, на настоящий момент считаются 
следующие две. Согласно первой, сторонником которой в частности,  

1  Малышкин П.В. Судебная экспертология: учеб.пособие / П.В. Ма-
лышкин, Н.А.Подольный. – Саранск: Изд-во Мордов.ун-та, 2009. – С.5.
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является Ю.Г. Корухов, современные судебные экспертизы можно 
разделить на 10 классов: 1) криминалистические; 2) медицинские 
и психофизиологические; 3) инженерно-технические; 4) инженерно-
транспортные; 5) инженерно-технологические; 6) экономические;  
7) биологические; 8) экологические; 9) сельскохозяйственные;  
10) искусствоведческие1. Согласно второй точки зрения, которую 
разделяет такой исследователь, как Т.С. Волчецкая выделяются  
12 классов: 1) криминалистические; 2) судебно-медицинские и психо-
физиологические; 3) судебные инженерно-технические; 4) судебные 
инженерно-транспортные; 5) судебные инженерно-технологические; 
6) судебные экономические; 7) судебно-биологические; 8) судебно-
почвоведческие; 9) сельскохозяйственные; 10) пищевых продуктов; 
11) судебно-экологические; 12) искусствоведческие2. Естественно, 
что данные мнения на классификацию, не являются единственно 
возможными, но как мы уже указали выше, они считаются наиболее 
часто используемыми, более подробный перечень можно в частности 
увидеть у Т.В. Аверьяновой в её научном труде, посвящённом су-
дебной экспертизе, с которым мы, и предлагаем ознакомиться всех 
интересующихся данной проблематикой3.

Переходя непосредственно к предмету нашего исследования, в 
рамках данной статьи, будем руководствоваться следующими тер-
минами: 1) судебная компьютерно-техническая экспертиза – само-
стоятельный род судебных экспертиз, относящийся к классу инже-
нерно-технических, которая проводится в целях: определения статуса 
объекта как компьютерного средства, выявления и изучения его роли 
в расследуемом преступлении, а также получения доступа к ин-
формации на носителях данных с последующим всесторонним её 
исследованием4; 2) «криминалистический риск – это вероятность 
совершения ошибки следователем и иными участниками уголовного 
процесса, в условиях выбора определенного решения, обусловлен-
ного сложившейся следственной ситуацией»5.

1  Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и 
органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. 
Р.С.Белкина. – М.: Издательство «Новый Юрист», 1997. – С. 160-161.

2  Волчецкая Т.С. Основы судебной экспертологии. – Калининград, 2004. 
– С.34.

3  Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т.В. Аверьянова.  
– М.: Норма, 2008. – С.308–319.

4  Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. 
– М.: Право и закон, 2001. – С.118.

5  Вражнов А.С. Понятие и значение категории «криминалистический риск» // 
Проблемы реализации прав человека: история и современность: сб.науч.тр.по мате-
риалам Всерос.науч.-практ.конф. – Саранск: Изд-во Мордов.ун-та, 2010. – С.73.
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Заметим, что каждый участник уголовного процесса в рамках судо-
производства постоянного сталкивается с необходимостью принятия 
того или иного решения, зачастую не задумываясь, как это может 
отразиться не только на его непосредственной деятельности, но и 
на расследовании преступления в общем. Соответственно, принятие 
каждого решения всегда сопряжено с риском, и не только наиболее 
часто выделяемым в науке тактическим, но и учитывая целостность 
и взаимосвязь всего уголовного процесса – криминалистическим.

Криминалистический риск при проведении компьютерно-техни-
ческой экспертизы может проявляться в следующих моментах.

Первый момент, это формулирование следователем вопросов, ко-
торые необходимо поставить перед экспертом, и на которые пос-
ледний в соответствующем заключении обязан дать ответ. До момента 
постановки данных вопросов, лицо назначающее экспертизу, на наш 
взгляд, должно предварительно посовещаться со специалистом, ко-
торый разъяснит целесообразность и правильность постановки воп-
росов. Наша точка зрения разделяется в научной литературе, такими 
исследователями, как Д.А.Сорокотягина. и И.Н.Сорокотягин, которые 
также высказывают мысль, что «при формулировании вопросов же-
лательно, чтобы следователь проконсультировался у сведующих 
лиц, которые проверят правильность формулировок, возможность 
постановки новых вопросов (в пределах интересующих следователя 
обстоятельств), целесообразность устранения вопросов, постав-
ленных не по существу»1. Данная консультация обусловлена тем, 
что следователь, и другие участники уголовного судопроизводства 
не всегда желают и могут в полной степени разбираться во всех 
тонкостях технико-эксплуатационных и программных аспектов ЭВМ, 
а постановка излишнего или недостаточного перечня вопросов, или 
же некорректность их формулирования, с большой степенью веро-
ятности отразится на заключении эксперта, которое будет в лучшем 
случае просто неполным, а возможно и недостоверным, что при 
сложившейся практике уголовного судопроизводства по статье 272  
УК РФ2, когда именно от данного вида доказательства зачастую 
зависит вынесение судьёй оправдательного или обвинительного при-
говора, является абсолютно недопустимым. Сам криминалистический 
риск, в данном случае, проявляясь через безразличие следователя 
при формулировании того или иного вопроса, опосредованно про-
ходит через заключение эксперта, и в конечном итоге выражается в 
возможности судебной ошибки.

1  Сорокотягина Д.А. Судебная экспертиза: учеб.пособие / Д.А.Сорокотягина, 
И.Н.Сорокотягин. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – С.141.

2  Были проанализированы архивные уголовные дела Ленинского и Пролетар-
ского районных судов г. Саранска за 2001-2010 годы, в каждом из которых назнача-
лась и проводилась компьютерно-техническая экспертиза.
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Второй момент связан с невозможностью эксперта дать заклю-
чение по поставленным перед ним вопросам, что может быть обус-
ловлено различными факторами. К таковым можно отнести недоста-
точную компетентность эксперта, отсутствие необходимого перечня 
исследовательских материалов, давление со стороны лиц, участву-
ющих в уголовном судопроизводстве и т.д. Соответственно, эксперт 
стоит перед следующими вариантами выбора: а) попытаться всё-таки 
дать заключение, которое может не отражать (или специально не 
отражает) реальную обстановку дела, и этим ввести в заблуждение 
участников уголовного судопроизводства; б) самоустраниться, указав 
на невозможность дать заключение; в) представить объективное и 
достоверное заключение лицу, назначившему экспертизу, несмотря 
на имеющееся воздействие со стороны иных лиц и т.д. Во всех слу-
чаях, кроме последнего возникает криминалистический риск, который 
распространяется на все последующие следственные действия, и в 
лучшем случае, выявляется только в судебном заседании.

Третий момент связан с оценкой заключения эксперта следова-
телем и судом. Здесь для наглядности проявления криминалисти-
ческого риска будем использовать схему оценки доказательств (с 
небольшими изъятиями, уже рассмотренными в моментах выше), 
состоящую из двух основных этапов, а именно: проверки соблюдения 
процессуальных требований, относящихся к порядку назначения и 
производству экспертизы и проверки полноты научной обоснованности 
и мотивированности заключения, которую предложил В.Я.Карлов в 
своём учебном пособии «Судебная экспертиза в уголовном процессе 
Российской Федерации»1. Так на 1 этапе, криминалистический риск 
будет проявляться через несоблюдение процессуальных требований 
к документам, в результате которых сторона защиты в дальнейшем 
может ходатайствовать перед судом о недопустимости данного до-
казательства, как не отвечающего требованиям, установленным в 
статье 88 УПК РФ. На 2 этапе риск проявляется в нескольких ас-
пектах: а) выход эксперта за поставленные перед ним следователем 
вопросы, и вторжение в своём заключении в другую область знаний; 
б) недостаточная теоретическая подготовка, и изложение выводов, 
основанных только на результатах изучения обстоятельств дела, без 
привязки к научным фактам, или же наоборот на одних только прак-
тических моментах; в) недопустимость исследования определённых 
объектов; г) неправильность исходных данных, предоставленных 
эксперту; д) неполнота проведённого экспертом исследования;  
е) неподтверждение выводов эксперта проведёнными исследова-

1  Карлов В.Я. Судебная экспертиза в уголовном процессе Российской Фе-
дерации: учебное пособие / В.Я.Карлов. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 
С.136-142.
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ниями; ж) несоответствие фактических данных, полученных в резуль-
тате экспертного исследования, имеющимся в деле доказательствам. 
Соответственно, криминалистический риск на 2 этапе может уже 
выражаться не просто в возможности признания заключения экс-
перта недопустимым доказательствам, но и ведению расследования 
уголовного дела по «ошибочному направлению». 

Как можно увидеть из данных примеров, криминалистический 
риск, связанный с производством компьютерно-технической экспер-
тизы влияет на само расследование, рассмотрение и разрешение 
уголовного дела. Вместе с тем, нельзя забывать, что зачастую кри-
миналистический риск, допущенный на стадии предварительного рас-
следования выявляется и устраняется только в рамках судебного 
разбирательства, а в отдельных случаях в апелляционном, касса-
ционном или надзорном порядке. Поэтому чёткое взаимодействие 
между экспертом с одной стороны, и следователем (в отдельных 
случаях иными участниками уголовного судопроизводства) с другой 
стороны являются необходимым фактором достижения назначения 
уголовного судопроизводства, закреплённого в статье 6 УПК РФ.

о.ю. Гавріляк 
луганський державний університет внутрішніх справ ім. е.о. дідоренка

дЕяКІ ПИТАННя сИТУАцІЙНОї  
ОБУМОвЛЕНОсТІ ПРОвЕдЕННя ТАКТИЧНИХ 

ОПЕРАцІЙ НА ПОЧАТКОвОМУ ЕТАПІ 
РОзсЛІдУвАННя вИМАгАНЬ

Ефективність розслідування вимагань багато в чому залежать від 
правильного усвідомлення специфіки слідчої ситуації, яка склалась, 
виявлення її особливостей та застосування оптимальних організа-
ційних і тактичних рішень.

В процесі вивчення матеріалів кримінальних справ було встанов-
лено, що на початковому етапі розслідування вимагань виникали 
різні слідчі ситуації, які визначали вибір комплексу слідчих дій та 
оперативно-розшукових заходів, що в підсумку накладало відбиток 
на хід досудового слідства в цілому. Очевидно, що знання слідчим 
особливостей типових слідчих ситуацій дозволить значно підвищити 
якість розслідування взагалі, а тактичних операцій, які будуть прово-
дитися, зокрема. Надасть можливість визначити найбільш ефективні 
напрями для виконання завдань, що поставлені перед правоохорон-
ними органами.

В криміналістиці питанням розробки поняття і змісту слідчої си-
туації присвячені праці багатьох вчених. 



��

Ми цілком згідні з думкою В.К. Гавло, що до поняття слідчої си-
туації входить сукупність фактичних даних, які відображають суттєві 
риси події якою вона бачиться на тому чи іншому етапі розслідування 
злочинів [1, с.90]. 

Але на наш погляд, найбільш вдале визначення слідчої ситуації 
дав Л.Я.Драпкін, який вважає, що «слідча ситуація – це динамічна 
інформаційна система, яка відображає до різного ступеня адекват-
ності різноманітні логіко-пізнавальні зв’язки між установленими та 
ще невідомими обставинами, що мають значення для справи, так-
тико-психологічні відношення учасників (сторін) кримінального судо-
чинства, а також організаційно-управлінську структуру та рівень внут-
рішньої впорядкованості процесу розслідування»a. Але І.М. Лузгин  
справедливо зауважує, що Л.Я.Драпкін вбачає у слідчій ситуації ло-
гіко-інформаційний аналог реальної обстановки, фокусуючи увагу на 
її уявних моделях, не допускаючи її існування як реальної сукупності 
умов розслідування [2, c, 8-9]. 

На наше переконання, досить важко дати коротке і в той же 
час найбільш повне визначення слідчої ситуації, яке б врахувало 
всі об’єктивні і суб’єктивні фактори, які впливають на її розвиток. 
Вдалим видається визначення дане Р.С. Бєлкіним: «Слідча ситуація 
– це сукупність умов, в яких у даний момент проводиться розсліду-
вання тобто та обстановка у якій відбувається процес доказування» 
[3, c. 159]. 

Слід відзначити, що на сьогодні не приділяється достатньої уваги 
дослідженням проблем ситуаційної обумовленості тактичних операцій 
при розслідуванні вимагань на різних етапах.

Робота в цьому напрямі показала, що саме слідча ситуація, яка 
склалася на певний момент розслідування, визначає специфіку про-
ведення кожної тактичної операції залежно від наявності доказової 
інформації, а також даних, які належить встановити.

На наш погляд, взаємозв’язок слідчої ситуації і тактичних операції 
при розслідуванні вимагань має двосторонній характер. Сприятлива 
слідча ситуація використовується під час планування та проведення 
тактичних операції. Якщо при розслідуванні вимагань має місце не-
сприятлива слідча ситуація, то завдання тактичної операції змінити 
її, усунути протидію проведенню слідчих та інших дій. Несприятлива 
слідча ситуація безпосередньо впливає на структуру тактичної опе-
рації, обмежує слідчого в обранні її елементів, не дозволяє застосу-
вати ті чи інші тактичні прийоми або здійснити ті чи інші слідчі дії 
як елементи тактичної операції [4, c. 70]. 

А.А. Чебуренков слушно зазначає, що криміналістичні рекомен-
дації з підготовлення і проведення тактичних операцій як складного 
організаційного комплексу слідчих, оперативно-розшукових й інших 
заходів треба розробляти з урахуванням матеріальних, технічних та 
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організаційних чинників, які проявляються в конкретній ситуації [5, 
c. 185]. 

Важливе значення для вдосконалення існуючих і розроблення нових 
тактичних операцій в розслідуванні вимагань має врахування особли-
востей слідчої ситуації, усіх її процесуально-тактичних компонентів. 

Здійснений нами аналіз слідчої практики показав, що найбільший 
вплив на результативність всього процесу розслідування робить 
ступінь з’ясованості, глибина аналізу вихідних даних та їх оцінка 
саме на початковому етапі. Це пов’язано з тим, що прорахунки в цей 
період діяльності слідчого призводять прийняття помилкових рішень 
та можуть привести до небажаних наслідків.

Не менш важливим є проблема класифікації вихідних ситуацій 
розслідування вимагань, які обумовлюють необхідність проведення 
тактичних операцій. У юридичній літературі існують різні підходи до 
цього питання.

А.Г. Філіпов і С.В. Мдашев виділили такі: вимагання носить ра-
зовий характер або здійснюється систематично; особі, яка скоїла ви-
магання передано необхідне майно і можна чекати пред’явлення нової 
вимоги; чи знає потерпілий осіб, які скоїли вимагання [6, c. 156].

Велику увагу класифікації вихідних ситуацій приділила Е.Б. Сєрова,  
яка їх поділила на наступні види:

— про скоєне вимаганні повідомив потерпілий, предмет вима-
гання злочинцям не переданий;

— про скоєне вимаганні повідомив потерпілий, предмет вима-
гання був переданий винним;

— про скоєне вимагання стало відомо в результаті оперативно-
розшукових заходів;

— про скоєне вимагання стало відомо при розслідуванні інших 
злочинів [7, c. 32].

У вказаній класифікації в основу покладено лише джерело відо-
мостей про злочин, що на нашому думку не зовсім правильно.

Слід приділити увагу класифікації вихідних ситуацій розслідування 
вимагань, що запропонована В.Е. Корнауховим. Останній здійснює її 
за такими підставами:

1.  Інформація про злочинця відсутня:
а)  майно передано (вперше, систематично);
б)  пред’явлена вимога (час, місце визначено; час, місце невиз-

начено);
в)  захоплено заручника (пред’явлена вимога, при цьому час, 

місце визначено або час, місце невизначено);
2.  Інформація про особистість злочинця є:
а)  майно передано(вперше, систематично);
б)  пред’явлена вимога (час, місце визначено; час, місце невиз-

начено) [8, c. 572]. 
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На наш погляд, цікавою та практично значимою є класифікація 
слідчих ситуацій, розроблена В.В.Тищенком. Автор вказує, «що 
вихідну типізацію слідчих ситуації у справах про корисливо-насиль-
ницькі злочини доцільно робити на основі трьох типів зв’язків і 
відносин між виділеними елементами, поклавши в основу найбільш 
інформаційний на момент порушення кримінальної справи елемент 
– подію злочину. Це дозволить охарактеризувати ситуації за схемою 
відносин: «подія – особистість злочинця», «подія – особистість по-
терпілого», «подія –предмет посягання» [9, c. 263]. 

Вважаємо, при класифікації слідчих ситуацій можливо виділити 
їх два найбільш загальних види: прості (не проблемні, сприятливі, 
безконфліктні, організаційно впорядковані) та складні (несприятливі, 
проблемні, конфліктні, тактичного ризику) слідчі ситуації.

Будучи динамічною категорією, слідчі ситуації під впливом ба-
гатьох факторів, перш за все учасників розслідування, можуть змі-
нюватися як позитивно (від складної до простої), так і негативно 
(від простої до складної). При розслідуванні вимагань складні слідчі 
ситуації зустрічаються в 56,5% від загальної кількості вивчених 
нами кримінальних справ. Один із різновидів складної ситуації  
Л.Я. Драпкін визначає як «своєрідне протиріччя між знанням і не-
знанням, засобами, які є в розпорядженні слідчого, і цілями його 
діяльності, специфічне співвідношення відомого й невідомого, при 
якому шукане не дано і безпосередньо не міститься у вихідних даних, 
але знаходиться в неоднозначній припустимості зв’язку з уже вста-
новленими фактами, що до певної міри обмежують і спрямовують 
процес формування імовірнісних рішень у справі і пошук додаткової 
інформації» [10, c. 35]. 

Початковий етап розслідування вимагання зазвичай пов’язаний 
з наявністю складної слідчої ситуації, що обумовлене неповнотою 
вихідних даних і джерел їх здобуття. Фактичною базою слідчих си-
туацій на початковому етапі є дані, які вказують на ознаки злочину, 
що містяться в початкових матеріалах, які поступили до слідчого та 
були підставою для порушення кримінальної справи, а потім фак-
тичні й інші дані, отримані слідчим на початковому етапу розсліду-
вання. На даному етапі важливо не тільки встановити всі джерела 
інформації, але й отримати від них максимально можливі відомості 
про злочинців. 

В проблемних ситуаціях основними завданнями слідчого є вста-
новлення й затримання осіб, які скоїли вимагання на місці вчинення 
злочину в результаті проведення комплексу слідчих дій та опера-
тивно-розшукових заходів. У таких ситуаціях найбільш оптимальним 
буде виконання поставлених перед слідчим завдань шляхом вису-
вання і перевірки типових слідчих версій, основаних не стільки 
на недостатності фактичних даних у справі, скільки на додатковій  
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узагальненій інформації, яка є в криміналістичних характеристиках 
певного виду вимагання.

Таким чином, розроблення проблем ситуаційної обумовленості 
тактичних операцій, які здійснюються в ході розслідування вима-
гань на початковому етапі є одним із перспективних напрямів до-
сліджень у криміналістичній науці. Пріоритетним в цьому процесі є 
вивчення взаємозв’язку слідчих ситуацій і тактичних операції при 
розслідуванні вимагань, а також впливу елементів слідчої ситуації 
на специфіку проведення тактичних операції.

і.в. Гловюк
національний університет “одеська юридична академія”

дЕяКІ ПИТАННя вИзНАЧЕННя КАТЕгОРІї 
“КРИМІНАЛЬНО-ПРОцЕсУАЛЬНА ФУНКцІя”

У кримінально-процесуальній доктрині не склалося єдиного ро-
зуміння сутності кримінально-процесуальних функцій. У літературі 
визначення кримінально-процесуальних функцій пов’язується із: на-
прямками кримінально-процесуальної діяльності; спеціальним призна-
ченням та роллю суб’єкта кримінального судочинства; видами, напрям-
ками діяльності суб’єктів кримінального процесу; загальним обов’язком 
або наданим суб’єкту загальним правом, спрямованими на виконання 
завдань та досягнення цілей (призначення) кримінального процесу.

У дослідженні проблематики визначення кримінально-процесу-
альних функцій необхідне застосування системного підходу. 

Одним із визначень, у якому використано системний підхід, є 
визначення, яке дає З.В. Макарова. На її думку, у понятті функцій  
слід виділяти сутність, зміст та форму. Сутність кримінально-про-
цесуальної функції полягає у спеціальному призначенні та ролі 
учасника кримінального процесу. Спеціальне призначення та роль 
кожного учасника кримінального процесу визначається провідним 
процесуальним обов’язком для більшості учасників кримінального 
судочинства та цільовим установленням прав для потерпілого, пі-
дозрюваного, обвинуваченого. Зміст функції виражається у різних 
напрямах кримінально-процесуальної діяльності та видах правовід-
носин, її форма – встановлені законом умови, порядок та послі-
довність здійснення цих правовідносин та діяльності, виражених у 
відповідних процесуальних документах. 

Однак при пов’язуванні кримінально-процесуальної функції із спе-
ціальним призначенням конкретних суб’єктів процесу виключається 
можливість здійснення однієї функції кількома суб’єктами та мож-
ливість здійснення суб’єктом декількох функцій.
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Як указує О.П. Рижаков, з метою усунення існуючих суперечностей 
між вченими у розумінні кримінально-процесуальної функції було за-
пропоновано розглядати поняття функції у трьох взаємопов’язаних 
проявах: як ідеальну (обов’язок, призначення), як реальну (певний 
напрямок правозастосування, який мав місце у дійсності) та як сут-
нісну функції (такий напрямок діяльності, яке напряму випливає із 
призначення суб’єкта кримінального процесу і повністю відповідає 
наявним у нього повноваженням, його кримінально-процесуальному 
статусу). 

Також у кримінально-процесуальній доктрині функція розуміється 
у двох її складових – абстрактній та реальній. Під функцією у абс-
трактному плані розуміється і спрямованість діяльності, і сама діяль-
ність, і її результат. У реальному плані функція, що має “векторність”, 
визначається як “спрямована діяльність сторін” (О.Д. Жук).

О.О. Чепурний, використавши системний підхід до розгляду про-
блеми кримінально-процесуальних функцій, прийшов до висновку про 
те, що: 1) під функціями кримінального судочинства в цілому, як 
єдиної правової системи, слід розуміти не роль чи коло обов’язків 
того чи іншого учасника, а головні напрямки кримінально-процесу-
альної діяльності, в яких проявляється вплив кримінального судо-
чинства на суспільні відносини і які визначаються його задачами, 
передбаченими ст. 2 КПК України (пропонується ці функції назвати 
основними); 2) крім основних функцій кримінального судочинства 
необхідно виділяти функції окремих учасників процесу, в яких ви-
ражається направленість діяльності суб’єктів, що беруть участь в 
провадженні по кримінальним справам; 3) між основними функціями 
і функціями окремих учасників процесу існує тісний взаємозв’язок. 
При цьому коли перших небагато, оскільки це головні і узагальнюючі 
функції всієї системи (в даному випадку кримінального процесу), які 
забезпечують її існування і розвиток, то другі стоять на порядок 
нижче, їх багато, але тільки вони і можуть забезпечити реальне 
існування перших; 4) основні функції кримінального судочинства 
і функції окремих його учасників представляють собою різні рівні 
єдиної системи кримінально-процесуальних функцій; 5) в правовій 
літературі слід чітко відмежовувати, про які функції йде мова: про 
функції кримінального процесу в цілому, чи про функції окремих 
учасників. 

На необхідність розмежування кримінально-процесуальних фун-
кцій та функцій суб’єктів кримінального процесу вказували і інші 
вчені. Так, М.Л. Якуб звернено увагу на те, що розгляд поняття 
процесуальної функції у обох названих аспектах є необхідним. У пер-
шому випадку говориться про те, які види процесуальної діяльності 
характеризують радянський кримінальний процес, що являє собою 
кожна з них, тобто мова йде про розслідування, обвинувачення, 
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захист та ін. як таких. Питання ж про те, ким, якими органами та 
особами, виконується та чи інша функція є похідним. На відміну від 
цього у другому випадку мова йде про функції кожного органу або 
особи, що беруть участь у процесі, вирішується питання про те, що 
складає функцію суду, прокурора, захисника, експерта та ін.; про 
процесуальне призначення кожного з них. Це два взаємопов’язаних, 
але різних аспекти розглядаємої проблеми. На необхідність розме-
жування загальної системи функцій (безвідносно до суб’єктів) та 
системи функцій учасників кримінального судочинства (суб’єктів), 
указує і Д.М. Берова.

Однак розмежування поняття кримінально-процесуальної функції 
у двох аспектах: як окремі види, напрями кримінально-процесуальної 
діяльності у цілому та як функція органу або особи, що бере участь 
у процесі, то, як уявляється, воно не має ключового значення для 
визначення поняття кримінально-процесуальної функції. Вірно вказує 
В.І. Семихвостов, що “обидва визначення відображають сутність роз-
глядаємого поняття, одне стосовно самої діяльності, інше до її носія”. 
Дійсно, не можна відривати напрям діяльності від конкретного носія, 
що її здійснює. Діяльність завжди здійснюється певними суб’єктами 
шляхом вчинення сукупності взаємопов’язаних дій. 

Застосування системного підходу до визначення кримінально-про-
цесуальних функцій дозволить врахувати напрямок кримінально-про-
цесуальної діяльності (векторність функції), зміст цієї діяльності, її 
форму, призначення та роль носія (носіїв) кримінально-процесу-
альної функції.

Здійснювана кримінально-процесуальна функція або функції є на-
прямками кримінально-процесуальної діяльності, що дає можливість 
указати на векторний характер кримінально-процесуальних функцій. 
При цьому слід зазначити, що саме функція визначає характер 
кримінально-процесуальної діяльності. Напрямки кримінально-проце-
суальної діяльності характеризуються наявністю власних завдань, 
на досягнення яких спрямована діяльність суб’єктів відповідної фун-
кції. Кримінально-процесуальна функція визначає права та обов’язки 
суб’єкта (суб’єктів) реалізації функції, які можна визнати змістом 
кримінально-процесуальної функції. До суб’єктного елементу кримі-
нально-процесуальної функції слід віднести призначення та роль 
носія або носіїв кримінально-процесуальної функції. При цьому слід, 
як уявляється, із певною обережністю відноситися до пов’язування 
кримінально-процесуальної функції із спеціальним призначенням 
конкретних суб’єктів процесу, оскільки це виключає можливість 
багатосуб’єктності функції та множинності функцій одного суб’єкта. 
Кримінально-процесуальна функція має нормативний характер; це дає 
можливість вказувати на виключно правові форми реалізації функції, що 
знаходять прояв у конкретних кримінально-процесуальних відносинах.  
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Таким чином, для визначення поняття кримінально-процесуальної 
функції слід ураховувати її векторний, змістовний, суб’єктний та 
формальний елементи.

д.М. Говорун 
національний університет 

«юридична академія україни імені ярослава Мудрого»

РОЛЬ ПРИНцИПУ ПУБЛІЧНОсТІ в дІяЛЬНОсТІ сУдУ 
ПРИ РОзгЛядІ сПРАв У ПЕРшІЙ ІНсТАНцІї

Відповідно до положень ст.ст. 6, 55, 124 Конституції України 
«Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на зако-
нодавчу, виконавчу та судову Права і свободи людини і громадянина 
захищаються судом Правосуддя в Україні здійснюється виключно су-
дами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій 
іншими органами чи посадовими особами не допускаються».

Судова влада реалізується в двох окремих напрямках: у здій-
сненні правосуддя і судовому контролі, коли судовий контроль є 
специфічною, самостійною функцією судової влади.

Контрольна діяльність суду у кримінальних справах по відно-
шенню до досудового слідства носить правозабезпечувальний ха-
рактер, а по відношенню до правосуддя – допоміжний. Основне 
призначення судів полягає у здійсненні правосуддя за допомогою 
виконання процесуальної функції вирішення справи, яка є підсумком 
судового розгляду.

Метою цієї статті є визначення ролі принципу публічності, як 
одного з основоположних принципів кримінального процесу, в діяль-
ності суду при здійсненні правосуддя в суді першої інстанції.

Провадження справ у суді першої інстанції складається з декількох 
етапів: підготовча частина судового розгляду; судове слідство; судові 
дебати; останнє слово підсудного; постановлення вироку. Кожному з 
цих етапів притаманні певні особливості, зумовлені дією принципів 
кримінального процесу і принципу публічності зокрема.

Найбільш традиційний та загальновживаний підхід, відповідно 
до якого публічність ототожнюють з офіційністю і визначають як 
обов’язок суду, прокурора, слідчого і органу дізнання в межах своєї 
компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку вияв-
лення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до 
встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх 
покарання (ст. 4 КПК).

Вбачається, що публічність в умовах переходу до змагальної 
форми кримінального процесу крім вимоги процесуальної посадової 
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активності та ініціативності органів державної влади та їх посадових 
осіб, визначає диференціацію кримінально-процесуальної форми, у 
поєднанні з іншими принципами визначає перелік, підстави, умови та 
порядок застосування заходів кримінально-процесуального примусу 
як засобів забезпечення кримінально-процесуальної діяльності, виз-
начає статус суб’єктів, які уповноважені на ведення кримінального 
процесу, забезпечує дотримання прав і законних інтересів осіб, які 
беруть участь у справі. Соціально-правове призначення публічності 
полягає у поєднанні інтересів держави і приватних осіб. Відповідно 
до цього принципу державні органи і посадові особи наділені де-
ржавою владними повноваженнями для здійснення кримінально-про-
цесуальної діяльності.

Питання дискреційних повноважень суду є одним з найбільш дис-
кусійних в теорії права. У науці конституційного права дискреційні 
повноваження (від фр. “Discretionnaire” – “залежить від особистого 
розсуду”), як правило, визначаються як повноваження, зумовлені 
власним розсудом суб’єкта правовідносин. Дискреційна влада при 
цьому – надання органу або посадовій особі повноважень діяти на 
власний розсуд в рамках закону. У зарубіжній літературі явище дис-
креції доволі досліджене і, як правило, прямо пов’язується з тим або 
іншим ступенем розсуду правозастосувачів, передусім, – суддів. Так, 
відомий американський учений Р. Дворкін виділяє слабку і сильну 
дискреції. Слабка дискреція застосовується за наявності ситуативної 
юридичної норми, сильна має місце тоді, коли особа, що приймає рі-
шення, «не пов’язана конкретними юридичними нормами, встановле-
ними для вирішення правового питання». У вітчизняній теорії права 
під дискрецією розуміли умотивований вибір правомочного суб’єкта 
для виконання управлінських та інших завдань, надання вибору 
(можливості, ступеня волі) з пошуку та ухвалення найбільш ко-
рисного, доцільного, на думку суб’єкта права, рішення, вчинення або 
не вчинення тієї або іншої дії, законні повноваження, що дозволяють 
посадовій особі діяти за власним розсудом. Низка авторів висували 
пропозиції щодо визнання дискреційності принципом кримінального 
судочинства , або ж взагалі відмови від наявності у органу дізнання, 
слідчого, прокурора й суду дискреційних повноважень, тобто повно-
важень вчиняти певні дії та приймати рішення на власний розсуд. 

Вважаємо, що наявність дискреційних повноважень у особи, яка 
проводить дізнання, слідчого, прокурора й суду є проявом принципу 
публічності. Особливо значну роль вони відіграють в умовах переходу 
до змагальної форми кримінального процесу. Адже наявність сторони 
захисту і обвинувачення, надання їм рівних прав у поданні доказів не 
звільняє суд від обов’язку прийняти законне і обґрунтоване рішення 
шляхом всебічного, об’єктивного та повного дослідження матеріалів 
справи. Виконання цього обов’язку можливе лише за умови прий-
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няття рішення на власний розсуд: суд, враховуючи позиції сторін, 
дає їм належну оцінку у мотивувальній частині вироку, і приймає 
рішення, виходячи із всієї сукупності доказів.

Публічність проявляється в повноваженнях суду під час призна-
чення справи до судового розгляду (ст. 245 Кримінально-процесу-
ального кодексу України, далі за текстом – КПК); повноваженнях 
головуючого в судовому засіданні (ст. ст. 250, 271, 283-287 КПК) та 
ін. Вказані дії суддя здійснює за власною ініціативою, незалежно від 
наявності клопотань сторін. Така діяльність характеризує суд як ліди-
руючий суб’єкт у кримінально-процесуальному провадженні. Владно-
організуючий вплив суду – це невід’ємна ознака публічності судового 
провадження. При вирішенні питань, які з’ясовуються суддею при 
попередньому розгляді справи, суддя за власною ініціативою з’ясовує 
чи підсудна справа суду, на розгляд якого вона надійшла; чи не 
має підстав для закриття справи або її зупинення; чи складено об-
винувальний висновок відповідно до вимог цього кодексу; чи немає 
підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного заходу; чи не 
було допущено під час порушення справи, провадження дізнання або 
досудового слідства таких порушень вимог Кодексу, без усунення 
яких справа не може бути призначена до судового розгляду (п.п. 1-5  
ч.1 ст. 237 КПК). 

Деякі повноваження суду визначаються з урахуванням вимог, що 
випливають з принципу змагальності. Частини 2 та 3 ст. 237 КПК 
закріплюють порядок розгляду питань, підпорядкований дії принципу 
змагальності. Це проявляється у необхідності наявності клопотання 
прокурора, обвинуваченого, його захисника чи законного представ-
ника, потерпілого чи його представника для з’ясування питання про 
те, чи немає підстав для притягнення до кримінальної відповідаль-
ності інших осіб; наявності клопотання прокурора, потерпілого чи 
його представника для вирішення питання про те, чи немає для 
кваліфікації дій обвинуваченого за статтею Кримінального кодексу, 
яка передбачає відповідальність за більш тяжкий злочин чи для 
пред’явлення йому обвинувачення, яке до цього не було пред’явлено. 
Дія ж принципу публічності у цих випадках проявляється в тому, що 
за наявності клопотань суддя зобов’язаний їх розглянути і прийняти 
відповідне рішення.

Характер повноважень і обов’язків суду під час судового розгляду 
також визначається вимогами принципів публічності і змагальності. 
Вимоги принципу публічності розповсюджуються так чи інакше на 
всіх учасників судового розгляду. Але найбільше публічність визначає 
положення суду як правозастосувача та межі його повноважень.

Дискусійним питнанням, пов’язаним із судовим розглядом, є ак-
тивність суду. Останнім часом у зв’язку із прагненням до запровад-
ження змагального судочинства деякі вчені відстоюють думку щодо 
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пасивності суду та зв’язаності його позицією сторін (І.Л. Петрухін, 
П.А. Лупінська, І.Б. Михайловська), інші вчені допускають активність 
суду, але лише в справах приватного обвинувачення (М. Адамайтис). 
Прибічники активної ролі суду розходяться у визначенні меж його 
активності. А.В. Смирнов, К.Б. Каліновський вважають, що у кримі-
нальному процесі допускається субсидіарна (допоміжна) активність 
суду, яка необхідна для відновлення фактичної рівності сторін у 
випадках, коли одна із сторін явно перевищує можливості іншої. 

На відновлювальну активність суду, за якої він повинен активно 
збирати та досліджувати докази для того, щоб установити істину у 
кримінальній справі вказують Е.М. Мурадян, Г.В. Софронов. Віднов-
лювальна активність суду повязана з принципом всебічності, повноти 
і об’єктивності судового слідства і розширенням можливостей суду 
щодо активного самостійного дослідження доказів утій мірі, в якій 
сторони не скористалися своїми переважними правами з дослідження 
доказів.

На думку Т.М. Карабанової, В.М. Махова, за судом зберігається 
деяка субсидіарна (допоміжна) активність, а також відновлювальна 
активність. Вони вважають, що слід розрізняти активність суду як 
прояв публічності і як елемент змагальності. При цьому активність 
суду як елемент змагальності допустима у кримінальному судочинстві, 
а активність суду як прояв принципу публічності не допустима.

Вбачається, що суд, як правозастосувач, повинен повно і всебічно 
встановлювати ті обставини, які підлягають оцінці, оскільки основним 
завданням суду є постановлення справедливого, обґрунтованого і за-
конного рішення у справі. Активна роль суду – є проявом його пуб-
лічно-правової природи, ознакою суб’єкта, який веде кримінальний 
процес. Активність суду також необхідна для забезпечення захисту 
прав і законних інтересів осіб, незалежно від їх приналежності до 
тієї чи іншої сторони.

в.о. ГлуШков 
доктор юридичних наук, професор

Заслужений юрист україни
національний університет «одеська юридична академія»

дЕяКІ ПИТАННя вдОсКОНАЛЕННя зАКОНОдАвсТвА 
ПРО ОПЕРАТИвНО-РОзшУКОвУ дІяЛЬНІсТЬ УКРАїНИ 

В останні роки в українській законотворчій практиці відстежу-
ються стійкі тенденції інтеграції національного законодавства у сві-
тову та європейську правові системи. Свідченням цьому є підготовка 
та розгляд Верховною Радою України проектів Закону України «Про 
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оперативно-розшукову діяльність» та Кримінально-процесуального 
кодексу України. Безпосереднє ознайомлення із положеннями цих 
документів приводить до висновку, що вони у повній мірі врахо-
вують загальновизнані європейські та світові цінності у сфері забез-
печення прав людини, але поряд із тим містять багато суперечливих 
положень, зміст яких не відповідає основним принципам побудови 
національного законодавства. Окремі статті двох взаємопов’язаних 
нормативних актів, які регламентують діяльність суб’єктів ОРД та 
досудового слідства, замість кореспондуючих та взаємодоповню-
ючих норм містять багато відверто дублюючих положень. Поряд з 
тим, варто відмітити низку позитивних нововведень, що закладені 
до змісту законопроектів. А саме, окремі норми, що закріплені у 
проекті Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», 
безпосередньо спрямовані на удосконалення відповідної діяльності 
правоохоронних органів. З тексту законопроекту не важко зрозуміти, 
що його автори ставили на меті забезпечення детальної правової 
врегламентованості цього виду діяльності та наближення органі-
заційно-правових форм її здійснення до світових та європейських 
стандартів. Насамперед на це вказують положення статті 1 законо-
проекту, де закріплено дефінітивні визначення низки правових ка-
тегорій, якими оперує законопроект. Також законопроектом суттєво 
посилено гарантії законності ведення уповноваженими підрозділами 
оперативно-розшукової діяльності. А саме, визначено систему та роз-
крито зміст окремих оперативно-розшукових заходів, чітко визначено 
підстави їх проведення. За організаційним критерієм оперативно-
розшукові заходи розподілено на три окремі групи. А саме, ст. 10  
законопроекту регламентує проведення оперативно-розшукових за-
ходів пов’язаних із обмеженням конституційних прав людини, ст. 11 
визначає перелік та закріплює порядок організації заходів, що не 
обмежують таких прав. Ст. 12, в свою чергу, передбачає існування 
оперативно-розшукових заходів, проведення яких не потребує спе-
ціального дозволу, що забезпечує відносну самостійність у прийнятті 
рішень окремими суб’єктами ОРД. Окрім того, у контексті реалізації 
європейських стандартів з прав людини до законопроекту внесено 
норми, які визначають терміни проведення оперативно-розшукових 
заходів, пов’язаних із обмеженням прав людини, а також норми, що 
зобов’язують уповноважені оперативні підрозділи повідомляти осіб, 
стосовно яких вони проводились, про їх закінчення, за умови, що ін-
формація про їх протиправну діяльність за результатами проведення 
ОРД не підтвердилась.

Законопроектом також визначено організаційні основи відомчого 
та позавідомчого контролю за законністю ведення оперативно-розшу-
кової діяльності, чітко визначено предмет прокурорського нагляду за 
законністю у ОРД та механізм його здійснення. Поряд з тим, текст 
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законопроекту містить низку суперечливих положень, що можуть 
викликати нарікання як з боку представників наукової громадськості 
так і працівників практичних підрозділів. Це, наприклад, уведення 
до системи оперативно-розшукових заходів поліграфного опитування, 
контрольованого пропуску осіб через державний кордон України. 
Зазначене та ряд інших моментів, на яких не будемо зупинятися де-
тально, може стати предметом подальших дискусій, що вестимуться 
у ході роботи над законопроектом. Визначеним законопроектом по-
рядок документування результатів оперативно-розшукових заходів 
суттєво розширює можливості оперативних підрозділів, у тому числі 
СБ України, по документуванню фактів протиправної діяльності та 
використання отриманих матеріалів у доказуванні по кримінальним 
справам. 

Також нещодавно до Верховної Ради України було внесено на роз-
гляд проект Кримінально-процесуального кодексу України. Редакція 
проекту передбачає існування окремої глави, що регламентує провад-
ження органами досудового слідства так званих «негласних слідчих 
дій». В проекті до КПК України передбачена Глава 21 “Негласні 
слідчі (розшукові) дії”, які згідно ст. 239 проекту це різновид слідчих 
(розшукових) дій, відомості про умови, порядок та методи прове-
дення яких не підлягають розголошенню. Рішення про проведення 
негласних слідчих (розшукові) дій приймають слідчий, прокурор, а 
у випадках, передбачених цим Кодексом, – слідчий суддя за клопо-
танням прокурора або за клопотанням слідчого погодженого з про-
курором. Слідчий зобов’язаний повідомити прокурора про прийняття 
рішення щодо проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій 
та отримані результати. Прокурор має право заборонити проведення 
або припинити подальше проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій. Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий. За 
рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій можуть залучатись також інші особи. За змістом 
проекту КПК, до негласних слідчих дій належать: спостереження за 
особою, річчю або місцем, аудіоконтроль або відеоконтроль місця, 
контроль за вчиненням злочину, виконання спеціального завдання 
з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації, контроль телефонних розмов, зняття інформації з каналів 
зв’язку, негласний візуальний контроль особи, контроль відомостей 
в електронній інформаційній системі та ін. 

Подібні оперативно-розшукові заходи фактично передбачені у за-
конодавстві різних країн. Так, зокрема, зняття інформації з каналів 
зв’язку та застосування інших технічних засобів отримання інфор-
мації. Цей оперативно-розшуковий захід є інтрузивним, тобто без-
посередньо втручається в приватне життя особи. У США порядок 
проведення даного оперативно-розшукового заходу досить детально 
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виписано на законодавчому рівні – . відповідно до Підрозділу 4 
Розділу 2510 Глави 119 «Перехоплення проводових та електронних 
комунікацій і перехоплення голосових комунікацій» Титулу 18 Зводу 
законів Сполучених Штатів перехоплення проводових, голосових та 
електронних комунікацій. Така операція може бути дозволена в 
судовому порядку, якщо особа, яка становить оперативний інтерес, 
підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, вичерпний перелік яких 
наведено в Підрозділі 1 Розділу 2516 Глави 119 Титулу 18 Зводу 
законів Сполучених Штатів.

Причому виділяються різні види перехоплення. Консенсуальне 
телефонне перехоплення (перехоплення за згодою однієї зі 
сторін) проводиться для документування розмови між особою, що 
становить оперативний інтерес та секретним співробітником (або 
інформатором). Неконсенсуальне перехоплення телефонних розмов 
проводиться згідно вимог Глави 119 Зводу законів США після отри-
мання відповідного ордеру.

проникнення в злочинну групу негласного працівника опера-
тивного підрозділу або особи, яка співробітничає з останнім. У 
США проникнення в злочинне середовище здійснюють секретні спів-
робітники. Секретний співробітник – це будь-який співробітник 
ФБР, співробітник федерального, штату або місцевого поліцейського 
органу, який бере участь під керівництвом та контролем ФБР в 
особливому розслідуванні, чиї відносини з ФБР приховано від третіх 
осіб в цілях розслідування, шляхом надання прикриття або вигаданих 
установчих даних.

Відповідно змісту законопроекту КПК України, з метою прове-
дення окремих оперативно-розшукових заходів уповноважені підроз-
діли мають право застосовувати спеціальні технічні засоби отримання 
інформації, що спеціально розроблені та виготовлені для реалізації 
таких завдань та перебувають на балансі цих підрозділів. Тобто, ор-
ганізаційно-правова форма ведення оперативно-розшукової діяльності 
формує вимоги до кадрового складу оперативних підрозділів, що 
ведуть оперативно-розшукову діяльність, адже вони повинні володіти 
умінням налагоджувати конфіденційне співробітництво, правильно 
застосовувати технічні засоби отримання інформації, адекватно 
розподіляти оперативні сили та засоби, з метою досягнення мети 
оперативно-розшукової діяльності та ін. Проект КПК що містить 
правові норми, які надають можливість слідчим проваджувати по 
кримінальній справі розшукні дії не враховує специфіки теоретичної 
і практичної підготовки працівників слідчих підрозділів. Окрім того, 
проведення переважної більшості «негласних слідчих дій» передба-
чених проектом КПК, пов’язане із застосуванням спеціальних тех-
нічних засобів отримання інформації. Щодо цього, слід зауважити, 
що законопроектом не вирішується питання щодо того, які суб’єкти 
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сприятимуть органам досудового слідства у проведення вказаних 
слідчих дій, де слідчі братимуть зазначені спеціальні технічні за-
соби. Також, зважаючи на такі радикальні зміни у кримінально-про-
цесуальному законодавстві, необхідно буде вирішувати питання про 
докорінні зміни у системі підготовки слідчих. 

Зважаючи на те, що чинний кримінально-процесуальний закон 
містить широкий перелік норм, які дозволяють використовувати ре-
зультати оперативно-розшукової діяльності у кримінальних справах, 
не видається доцільним запроваджувати у кримінально-процесуаль-
ному законі окремий механізм, який забезпечить можливість слідчим 
здійснювати оперативно-розшукові функції, з метою реалізації яких 
законодавцем у складі окремих правоохоронних органів передбачено 
існування цілих підрозділів. Окрім того, слідчий як фігура проце-
суально самостійна проваджує слідчі дії по кримінальній справі 
особисто, що стосується так званих «негласних слідчих дій», пе-
редбачених главою 21 законопроекту. Згідно ст. 263 проекту КПК, 
контроль за вчиненням тяжкого або особливо тяжкого злочину може 
здійснюватися у таких формах: 1) контрольована поставка; 2) контро-
льована закупка; 3) спеціальний слідчий експеримент; 4) імітування 
обстановки злочину слідчим.

Значну частину з них слідчий за замовчуванням не зможе прово-
дити самостійно, наприклад, так званий «контроль за вчиненням зло-
чину». Слід підкреслити, що проведення слідчими негласних слідчих 
дій, за переважною більшістю статей 21 глави законопроекту є не-
можливим як з організаційного, так із технічного боку, окрім того, 
існування деяких суперечить провідним принципам кримінального 
процесу, а саме, принципам законності, безпосередності, публічності, 
досягнення об’єктивної істини. Основоположні принципи криміналь-
ного процесу вимагають від слідчих здійснювати розслідування у 
кримінальних справах неупереджено. 

Другий аспект. При розгляді в суді кримінальних справ може 
виникнути необхідність у розкритті окремих секретних аспектів опе-
ративно-розшукової діяльності. В такому разі, наприклад, суди США 
користуються Законом «Про процедури з секретною інформацію» 
1980 року. Такій стан речей, на нашу думку, обумовлений декількома 
факторами. Першим з них є те, що у країнах з англосаксонською 
системою права немає чіткого розмежування між кримінальним 
процесом та оперативно-розшуковою діяльністю, а відтак – і між 
слідчими та оперативно-розшуковими діями й методами. В США от-
римання та реєстрація інформації про подію чи вчинок особи, які 
містять ознаки злочину, що готується, здійснюється або вже здійс-
нено, є підставою для виконання широкого кола дій, що не супере-
чать правовим приписами, які можуть використані в якості доказів 
при здійсненні в суді кримінального переслідування. Це практично 
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весь набір оперативно-розшукових дій, а також інших заходів, в 
тому числі слідчих дій. Подібний підхід фактично пропонується і в 
проекті КПК України.

Таким чином, слід дійти висновку, що запровадження до Кримі-
нально-процесуально кодексу України «негласних слідчих дій» у 
редакції, передбаченій главою 21 законопроекту є не зовсім не-
обґрунтованим, оскільки не відповідає основним принципам кримі-
нального процесу та реаліям правозастосовчої практики. На цю тезу 
прибічники теорії «зрощення» оперативно-розшукової діяльності із 
кримінальним процесом можуть висувати свої спростування, але ж 
бо слід відмітити, що не вдаючись у тонкощі аналізу позицій, що 
висунуті представниками окремих правових шкіл, слід відмітити, 
що будь які зміни до законодавства повинні відповідати потребам 
практики, рівню розвитку суспільства та менталітету тієї країни, де 
діятиме зазначене законодавство. Тут слід вказати, що запозичення 
європейського та світового досвіду у провадженні таких слідчих дій 
не завжди є корисним, оскільки насамперед, зміни у законодавстві 
повинні враховувати національні інтереси, що полягають у збалан-
сованій діяльності правоохоронних органів, компетенція і порядок 
дій яких чітко визначені законодавством. Підсумовуючи, хочеться 
сказати, що у контексті завдань, що стоять перед оперативними 
підрозділами правоохоронних органів України, розробка та прийняття 
законопроекту України «Про оперативно-розшукову діяльність» є 
вчасною та слушною, оскільки визначає чіткі рамки їх діяльності. 
На противагу, законопроект КПК, який пропонує запровадження 
розшукових слідчих дій, тільки ускладнюватиме уведення до сфери 
кримінально-процесуального доказування фактичних даних, що сфор-
мовані за результатами негласного отримання інформації, оскільки 
він не вирішує багатьох як суттєвих, так і процедурних питань. 
Отже, висновок за результатами аналізу двох законопроектів є неза-
перечним і однозначним: будь які зміни до законодавства, особливо 
того, що пов’язане із втручанням у сферу приватного життя особи 
(інтрузивне втручання), повинно здійснюватись на підставі глибоких 
наукових досліджень із вказаної проблематики, а також повинні 
враховуватись думки провідних науковців та практиків, що наділені 
відповідною компетенцією у цій сфері діяльності.
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н.Г. Головата 
національна академія внутрішніх справ

НЕвЕРБАЛЬНІ КОМУНІКАцІї У сТРУКТУРІ 
дІяЛЬНОсТІ сЛІдЧОгО ПРИ дОПИТІ

Постановка проблеми. Особливістю встановлення комунікативного 
контакту між слідчим і допитуваним часто є небажання останнього 
йти на контакт взагалі та відповідно реагувати на застосовувані 
слідчим тактичні прийоми встановлення довірчих відносин. Саме в 
таких ситуаціях доцільним є використання слідчим нетрадиційних 
способів установлення комунікативного контакту з допитуваним, 
серед яких особливо важливе значення мають невербальні прийоми 
комунікації.

В спілкуванні слідчого з допитуваним не можна ігнорувати невер-
бальну взаємодію, оскільки вона значною мірою допомагає досягнути 
позитивних результатів збору доказів.

Аналіз досліджень даної проблеми.
Дослідженням проблем особливостей професійного спілкування 

слідчого з іншими учасниками кримінального процесу в криміналіс-
тиці присвятили свої наукові праці відомі вітчизняні та зарубіжні 
вчені, зокрема Ю. Адамов, Р. Бєлкін, В. Биков, І. Герасімов, Ф. Гла-
зирін, В. Коновалова, В. Лукашевич, С. Побережний, М. Порубов, 
В. Сараєва, В. Шиканов, М. Яблоков та інші.

Незважаючи на чималу кількість наукових праць, присвячених роз-
гляду проблеми встановлення комунікативного контакту між слідчим 
та іншими учасниками кримінального процесу під час проведення 
окремих слідчих дій, більшість з них є фрагментарними теоретичними 
напрацюваннями. Аналізуючи невдале застосування слідчими певних 
тактичних прийомів допиту (в тому числі й невербальних), дослід-
ники розробили чимало наукових підходів, які дають змогу скоригу-
вати об’ктивовану поведінку слідчого задля позитивних результатів 
у розкритті кримінальних справ. Метою даної статті є виявлення 
особливостей застосування невербальних прийомів для встановлення 
комунікативного контакту між слідчим і допитуваним.

Виклад основного матеріалу.
У психологічній літературі відзначається, що в процесі взаємодії 

людей від 60 до 80% комунікацій здійснюється за рахунок невер-
бальних, і лише 20-40% комунікації передається за допомогою вер-
бальних засобів вираження [1]. Ці дані спонукають до дослідження 
значення невербального спілкування. 

Невербальною комунікацією прийнято вважати виразні рухи 
(міміка й пантоміміка), жести. Виразні й лаконічні засоби невер-
бальної комунікації значно розширюють можливості спілкування.  
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У неформальних групах буває прийнята символіка, зрозуміла тільки 
для знаючих осіб: татуювання, покрій одягу, зачіска тощо, які мо-
жуть нести у собі певного роду інформацію про особистість об’єкта 
допиту.

Успіх установлення комунікативного контакту з допитуваним ба-
гато в чому залежить від спостережливості слідчого, що виражається 
в умінні помічати й уловлювати зовнішні прояви внутрішнього світу 
людей, у здатності розуміти їхні почуття, переживання, емоційні 
стани, мотиви й цілі, вгадувати «психологічний підтекст» кожної 
дії та вчинку, тобто здатності слідчого продумано й ефективно ви-
користовувати під час допиту невербальні прийоми в поєднанні з 
вербальними [3].

Безумовно, що сприйняття іншої людини починається з першого 
погляду на обличчя. Джерелами невербальної інформації разом з 
«мовою рухів тіла» є ступінь доглянутості рук, татуювання, стан 
зачіски, запахові сліди, одяг людини, інші зовнішні ознаки і аксе-
суари [8]. 

В системі невербального спілкування на рівні свідомості роль 
важливого джерела інформації відіграє одяг людини. Він може свід-
чити про рівень матеріальної забезпеченості співрозмовника, його 
смаки, коло спілкування, соціальну і вікову приналежність, акурат-
ність. Важливу роль відіграють також кольорові уподобання в одязі 
людини: червоно-жовті кольори вказують на активність, позитивний 
настрій, синьо-зелені відтінки – наполегливість, серйозність, мож-
ливо, навіть замкнутість. 

При проведенні слідчих дій слідчий аналізує мову учасників даної 
дії, отримуючи при цьому важливу інформацію. По голосу (дикція 
і акцент, тембр голосу, смислова частина мовлення, його словесне 
оформлення, структура, логіка висловлювання і т. д.) розпізнається 
внутрішній світ людини. Деякі ознаки голосів говорять про брех-
ливість [7]. Як показує практика, неправдиві свідчення мають більш 
блідий емоційний та інформаційний фон. Деякі лжесвідки, які за-
здалегідь готуються дати неправдиві свідчення, розробляють навіть 
письмовий варіант майбутніх свідчень. У результаті такі свідчення 
можуть бути неприродно чіткими, з елементами стилю, явно прита-
манного рівню освіченості людини, її лексичному запасу рівню мовної 
культури стилю звичайного властивого їй мовлення

Основними з усіх джерел невербальної інформації є: положення 
долонь, рук людини, голови, корпусу тіла, жести, пов’язані з доти-
ками рук до різних частин тіла, обличчя. Значення жестів часто роз-
ходиться зі змістом мовлення, і згодом виявляється, що мимовільні 
жести були об’єктивнішими за слова. 

Проаналізуємо використання таких прийомів як «підстроювання 
до пози», «підстроювання до подиху», «підстроювання до рухів», 
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які полягають у копіюванні (або наслідуванні) слідчим поз, подиху, 
рухів, манери підозрюваного (обвинуваченого) говорити, щоб бути 
схожим на нього й увійти до нього в довіру [5]. Для успішного ви-
користання подібних прийомів слідчий повинен володіти неабиякою 
спостережливістю і акторськими здібностями. Однак допитувані мо-
жуть помічати неприродність поведінки слідчого, коли він штучно 
копіює їхні пози, рухи, жести тощо. 

Ефективним прийомом може бути також вплив на слухові та 
нюхові органи сприйняття допитуваного. Музика дозволяє компенсу-
вати частково сенсорний голод, що особливо проявляється в умовах 
тримання допитуваного. Музичний фон також вдало заповнює паузи, 
які виникають під час протоколювання показань допитуваного. Проте 
зауважимо, що при цьому музика повинна звучати тихо, не переви-
щуючи за гучністю голосу слідчого або допитуваного. 

Необхідною умовою для застосування музики при допиті є обста-
новка, в якій допитуваний починає проявляти довіру до правоохо-
ронних дій слідчого. У приміщенні, де працюють інші особи, така 
обстановка не може бути створена. Тому з допитуваним бажано 
залишитися наодинці. Готуючись до допиту, варто звернути увагу 
на улюблені музичні твори допитуваного і підібрати їх відповідно до 
його уподобань [2]. 

Нарівні зі слуховим та зоровим величезну роль у житті людини 
відіграє і нюхове сприйняття. Запахи здатні створювати або підтри-
мувати певні настрої, установлювати моделі поведінки, вони впли-
вають на працездатність людини, її серцево-судинну систему, внутрі-
черепний тиск, тонус мускулатури, зір, слух, пульс тощо [4]. 

Встановлено, що звичка слідчого палити в присутності допитува-
ного, не пропонуючи останньому зробити те ж саме, найчастіше ніяк 
не впливає на підозрюваного (обвинуваченого) [9]. Набагато гірше 
на встановлення комунікативного контакту з допитуваним впливає 
звичка деяких слідчих не дивитися на допитуваного, а направляти 
погляд в екран комп’ютера, вікно й т.д. 

висновки
Таким чином, можливість установлення комунікативного контакту 

між слідчим і допитуваним в значній мірі визначається застосуванням 
невербальних прийомів, ефективність яких багато в чому залежить 
від психологічних факторів, які необхідно враховувати в повсяк-
денній роботі слідчих, розвиваючи нові й удосконалюючи традиційно 
використовувані прийоми допиту.

Оскільки слідчий сам є джерелом невербальної інформації, він 
зобов’язаний контролювати свої не тільки вербальні, але й невер-
бальні реакції і увідповіднювати їх інтересам слідства. Слідчий по-
винен своїм виглядом, жестами, репліками заохочувати відвертість 
співрозмовника. Відкритість, доброзичливість слідчого стимулюють 
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доброзичливість допитаного та його бажання співпрацювати зі слід-
ством що оптимізує діяльність слідчого та підвищує її ефективність. 
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дОдАТКОвІ гАРАНТІї зАКОННОсТІ  
ТА ОБҐРУНТОвАНОсТІ зАсТОсУвАННя зАПОБІЖНИХ 

зАХОдІв дО НЕПОвНОЛІТНІХ зА ПРОЕКТОМ  
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Права та законні інтереси неповнолітнього, також як і дорослих 
обвинувачених та підозрюваних, забезпечуються системою загальних 
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та спеціальних процесуальних гарантій, пов`язаних із застосування 
будь-якого запобіжного заходу та вибором його оптимального виду 
залежно від ситуації. Але неповнолітні, враховуючи вікові особли-
вості потребують додаткового правового захисту, оскільки знахо-
дяться у періоді психофізіологічного та соціального росту. Вікова 
неадаптованість є однією з головних причин підвищеного юридичного 
захисту неповнолітніх.

У 2010 році на території України в порядку, передбаченому ст. 115  
КПК України затримано 1670 неповнолітніх осіб (у 2009 – 1993 
особи), обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту 1173 
неповнолітнім (у 2009 – 1344), підписки про невиїзд – 8086 , застави 
– 23, інший запобіжний захід – 113. Статистичні дані свідчать над-
мірне застосування до неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту. Проект Кримінального 
процесуального кодексу України, розроблений робочою групою з пи-
тань реформування кримінального судочинства, створеною відповідно 
до Указу Президента України від 17 серпня 2010 року №820/2010 
(надалі – ”проект КПК”) передбачає особливі правила провадження 
по справам про злочини неповнолітніх (глава 38). Ці правила вклю-
чають додаткові гарантії та механізми всебічного дослідження об-
ставин злочину та посиленої охорони прав і законних інтересів не-
повнолітніх, а також загальновизнані принципи і норми міжнародного 
права, закріплені у Міжнародній конвенції ООН «Про права дитини» 
1989 р. та Мінімальних стандартних правилах ООН, відправлення 
правосуддя відносно неповнолітніх («Пекінські правила») 1985 р. Але 
не тільки спеціальні правила процедури застосування запобіжних 
заходів наділені характером додаткових процесуальних гарантій прав 
і законних інтересів неповнолітніх при обранні запобіжного заходу. 
Цю роль виконують і інші особливості провадження по даній ка-
тегорії справ в певній мірі передбачені проектом КПК. Зокрема це 
стосується певних вимог закону до державних органів та посадових 
осіб, які здійснюють кримінальне провадження, і обов`язкової участі 
у справі суб`єктів, зобов`язаних забезпечувати права та законні ін-
тереси неповнолітніх підозрюваних та обвинувачених.

Відповідно до ст. 478 проекту КПК при проваджені досудового 
розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень, 
вчинених неповнолітніми, поряд з доказуванням обставин, встанов-
лених ст. 90 проекту КПК, підлягають встановленню: повні і всебічні 
відомості про особу неповнолітнього, його ставлення до вчиненого 
ним діяння, умови життя та виховання неповнолітнього та наявність 
дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального право-
порушення. На відміну від чинного КПК України, проектом не пере-
дбачено з`ясування обставин, що негативно впливали на виховання 
неповнолітнього, однак слушно вказано на необхідність врахування 
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повних і всебічних відомостей про особу неповнолітнього при індиві-
дуалізації відповідальності чи обранні заходу виховного характеру.

На жаль, встановлюючи додаткові гарантії неповнолітніх підоз-
рюваних та обвинувачених, законодавець в імперативній формі не 
визначив в проекті КПК, що при вирішенні питання про обрання 
запобіжного заходу до неповнолітнього підозрюваного або обвину-
ваченого в кожному випадку повинна обговорюватись можливість 
передання його під нагляд, що на нашу думку є досить суттєвим 
недоліком. У ст. 487 проекту КПК вказано лише, що дане питання 
розглядається за клопотанням прокурора або за клопотанням сто-
рони захисту. Окрім того, проектом КПК не визначено порядок за-
тримання та тримання під вартою неповнолітнього підозрюваного або 
обвинуваченого на відміну від чинного КПК України. 

Важливою процесуальною гарантією забезпечення законних ін-
тересів неповнолітніх підозрюваних або обвинувачених є участь в 
кримінальному провадженні учасників, які зобов`язані здійснювати 
захист їх прав і свобод.

Насамперед мається на увазі захисник. Проектом КПК передба-
чено, що його участь є обов`язковою, якщо підозрюваний або обви-
нувачений неповнолітні (ст.56), незалежно від того чи досягли вони 
повноліття на час провадження у справі. Права та законні інтереси 
неповнолітніх також забезпечуються його законним представником.

Стосовно ефективності запобіжних заходів, які можуть бути об-
рані до неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого слід за-
значити, що на нашу думку передання неповнолітнього під нагляд 
є оптимальним запобіжним заходом, який бажано обирати при на-
явності до того підстав. Обрання застави до неповнолітнього не 
доречно, тому що неповнолітній, як правило, не має достатньої кіль-
кості грошових коштів або інших цінностей, які можливо внести в 
якості застави. Обрана до неповнолітніх підписка про невиїзд, на 
підставі аналізу практики, є малоефективним запобіжним заходом.  
В свою чергу особиста порука аналогічна переданню неповнолітнього 
під нагляд. 

Позитивним здобутком є визначення в проекті КПК, що затри-
мання та тримання під вартою можуть застосовуватися до непов-
нолітнього лише у разі, якщо він підозрюється, обвинувачується у 
вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Проблема посилення гарантій законності та обґрунтованості за-
стосування запобіжних заходів до неповнолітніх є досить актуальною, 
тому на нашу думку проект КПК потребує доопрацювання та узгод-
ження з практикою Європейського суду з прав людини.
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ПРО ПРОБЛЕМУ УЧАсТІ ЮРИдИЧНОї ОсОБИ  
У яКОсТІ ПОТЕРПІЛОгО У КРИМІНАЛЬНОМУ 

сУдОЧИНсТвІ

Цього року виповнюється рівно 10 років з часу прийняття Кримі-
нально-процесуального кодексу Російської Федерації. Його прийняття, 
здавалося, закінчило майже півстолітню дискусію про необхідність 
визнання потерпілими не тільки фізичних, а й юридичних осіб. Так, 
наприклад, ще в 1964 році Л. Д. Кокорев говорив про доцільність 
вирішення питання в законодавстві про визнання потерпілими всіх 
осіб, у тому числі і юридичних, якщо їм злочином заподіяно шкоду. 
На його думку, це сприяло б кращому захисту інтересів юридичних 
осіб, потерпілих від злочинів [6, 6].

Проте були і суперечники цієї точки зору. Їхня думка була під-
тримана на державному рівні. У п. 2 Постанови Пленуму Верховного 
Суду СРСР № 16 від 1 листопада 1985 р. «Про практику засто-
сування судами законодавства, що регламентує участь потерпілого 
в кримінальному судочинстві», було чітко зазначено, що юридичні 
особи не можуть бути визнані потерпілими. У разі заподіяння їм 
майнової шкоди вони визнаються цивільними позивачами.

І тільки за 16 років у ч. 1 ст. 42 КПК РФ було закріплено 
положення про те, що потерпілим є також юридична особа у разі 
заподіяння злочином шкоди його майну та ділової репутації.

Однак і десятиліття потому можна зустріти думку про недоціль-
ність визнання юридичних осіб потерпілими по кримінальній справі. 
Так, наприклад, на думку деяких вчених функції у потерпілого – юри-
дичної особи нічим не відрізняються від функцій цивільного позивача, 
що вимагає відшкодування майнової шкоди або грошової компенсації 
моральної шкоди, що утворилася в результаті псування ділової ре-
путації юридичної особи, а сутність потерпілого як учасника кримі-
нального судочинства визначається тим, що шкода заподіяна йому 
особисто, а також тим, що він є, як правило, носієм найважливішої 
обвинувальної доказової інформації, за допомогою якої він, свідок 
злочинної події, являє правосуддя шляхом дачі свідчень [1, 47-48; 
2, 14-15]. На підтвердження своєї думки одні автори часто наво-
дять такий аргумент, що серед процесуальних прав потерпілого є 
одне, яке він може реалізувати тільки особисто, – дача свідчень. 
Інші називають також проблему реалізації потерпілим, юридичною 
особою, права на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи 
[7, 50; 2, 13].
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Однак зазначені автори чомусь опускають питання, що стосу-
ються реалізації прав цивільного позивача (як в кримінальному, так 
і в цивільному, арбітражному судочинстві). Так, ст. 44 КПК РФ 
наділяє цивільного позивача, незалежно від того фізична це особа 
чи юридична, таким же (як і у потерпілого) правом свідчити (ч. 4 
пп. 3, 5, 7), знайомитися з матеріалами кримінальної справи (ч. 4 
пп. 9, 12) та ін. Можна з упевненістю сказати, що подібна ситуація 
складається майже по кожній арбітражній справі, і таких питань з 
реалізацією юридичними особами своїх процесуальних прав ні в кого 
не виникає.

Також нам не зрозуміло, чому зазначені автори пов’язують мож-
ливість здійснення потерпілим своїх процесуальних прав при наяв-
ності у нього обвинувальної доказової інформації, з тим фактом, 
що він повинен бути свідком злочину. Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК РФ 
потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно ту чи іншу 
шкоду, і зовсім не обов’язково, щоб вона була свідком цієї події. 
Більш того, потерпілими можуть визнаватися й малолітні діти, і 
недієздатні громадяни, які також можуть бути невзмозі передавати 
інформацію слідчому і суду. Однак процесуальним статусом потер-
пілого вони наділяються. Тут також можна зробити посилання на 
формулювання норми, що міститься в ч. 8 ст. 42 КПК РФ, згідно якої 
у кримінальних справах про злочини, наслідком яких стала смерть 
особи, права потерпілого, передбачені ст. 42 КПК РФ, переходять до 
одного з його близьких родичів. Такі особи також можуть не мати 
жодної інформації, що відноситься до справи. Проте вони зізнаються 
саме потерпілими у справі. Зазначимо, що цю позицію підтримують 
Верховний і Конституційний Суди РФ.

Тому, на наш погляд, всі ці доводи є неспроможними. Єдине, що 
тут можна обговорювати, так це зазначену вище проблему співвідно-
шення функцій потерпілого – юридичної особи і функцій цивільного 
позивача.

Щоб відповісти на це питання, необхідно з’ясувати: якої мети на-
магається досягти потерпілий під час кримінального судочинства, які 
з них є головними, а які другорядними. А для цього потрібно спочатку 
визначити, які інтереси (суспільні чи особисті) він при цьому захищає.

На нашу думку, беручи участь у кримінальному судочинстві, потер-
пілий одночасно захищає і особисті, і суспільні інтереси [3, 113-120].

Для досягнення цієї мети, в силу реалізації принципу змагаль-
ності, потерпілий віднесений до сторони обвинувачення. Тому го-
ловними завданнями участі потерпілого у процесі і є викриття зло-
чинця, подання обвинувальних доказів і т.п., тобто обвинувачення, 
обвинувальна діяльність.

Однак у літературі висловлювалася думка, що головною метою 
участі потерпілого та його представника (адвоката) в кримінальному 
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процесі є відшкодування шкоди (майнової, фізичної, моральної). Саме 
такої ж думки і дотримуються вчені, які вважають, що юридичні 
особи в кримінальному судочинстві захищають тільки свої майнові 
права і тому повинні визнаватися не потерпілими, а лише цивільними 
позивачами.

На наш погляд, з такою позицією погодитися не можна, оскільки 
відшкодування шкоди є метою цивільної відповідальності. Метою ж 
кримінальної відповідальності і покарання є відновлення соціальної 
справедливості (ч. 2 ст. 43 КК РФ).

Відшкодуванням шкоди досягається мета участі в кримінальному 
процесі цивільного позивача, але ніяк не потерпілого, оскільки навіть 
у разі добровільної компенсації збитку обвинуваченим до винесення 
судом вироку у потерпілого залишається процесуальний статус по-
терпілого, і він продовжує захищати у процесі як свої особисті (не-
майнові), так і опосередковано громадські інтереси.

На нашу думку, діяльність потерпілого (як фізичної особи, так 
і юридичної) в кримінальному судочинстві не може замикатися 
виключно на захисті майнових прав. Вона значно ширше і може 
включати в себе також, наприклад, прагнення потерпілого захистити 
суспільство від небезпечного прояву злочинності. А таке прагнення 
потерпілого може бути реалізовано у межах застосування до обви-
нуваченого кримінальної (а не цивільної) відповідальності.

Досить згадати т.зв. «Справу директора школи Поносова», якого 
звинувачували у використанні неліцензійного програмного забезпе-
чення на шкільних комп’ютерах, за яким потерпілою стороною висту-
пила Корпорація Microsoft. Згідно з відомостями, поширеними в цент-
ральних ЗМІ, представники корпорації не пред’являли і не збиралися 
пред’являти до обвинуваченого цивільний позов [8] (незважаючи на 
те, що згідно обвинувальному висновку, збиток становить 266 710,83 
руб.), а вимагали притягнення його до кримінальної відповідальності 
[4]. Так, представник компанії Microsoft заявив: «Злочин не проти 
«Майкрософт», не проти американського правовласника. Поносов 
вчинив злочин проти охоронюваних Конституцією РФ прав людини 
і громадянина»[4].

Сказане, думається, повною мірою підтверджує підтримувану 
нами позицію про те, що потерпілі у кримінальному судочинстві, в 
тому числі і юридичні особи, можуть захищати не тільки свої осо-
бисті, а й громадські інтереси. Заради справедливості слід зазначити, 
що гр. А.М. Поносов був повністю виправданий щодо пред’явленого 
йому обвинувачення, і йому було відшкодовано майнову та моральну 
шкоду, заподіяну незаконним притягненням його до кримінальної від-
повідальності [5].

І ще один аргумент на підтримку позиції про участь юридичної 
особи в кримінальному процесі у якості потерпілого. Згідно з п. 2 
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примітки до ст. 201 КК РФ якщо діяння, передбачене цією статтею 
або іншими статтями цієї глави, завдало шкоди інтересам виключно 
комерційної організації, котра є державним або муніципальним під-
приємством, кримінальне переслідування здійснюється за заявою 
цієї організації або з її згоди. Здається, що таке істотне право про 
ініціювання (дозволу) кримінального переслідування належить юри-
дичній особі, саме як потерпілому від злочину, а не як цивільному 
позивачеві (хоча формально на цій стадії воно виступає ще в якості 
заявника).
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ПРО ПРОБЛЕМИ вІдвЕдЕННя УЧАсНИКІв 
КРИМІНАЛЬНОгО сУдОЧИНсТвА в сТАдІї 

ПОРУшЕННя КРИМІНАЛЬНОї сПРАвИ

Останнім часом в юридичній літературі висловлюється думка про 
те, що «буквальне тлумачення вимог, сформульованих у ч. 1 ст. 61  
КПК РФ, дозволяє дійти висновку, що вони не поширюються на 
стадію порушення кримінальної справи ...». Якщо вже йдеться про 
«провадження по кримінальній справі», очевидно, що відведення мож-
ливе лише після винесення постанови про порушення кримінальної 
справи і, ймовірно, погодженого з прокурором»[1, 46]. На підставі 
даної тези А. Дежнев робить висновок про наявність прогалини в 
законодавстві, що створює передумови для умисного обмеження до-
ступу постраждалих до правосуддя або, навпаки, для незаконного 
кримінального переслідування [1, 46]. В.Є. Федорин так само вказує, 
що «обставини, перелічені в ст. 61 КПК РФ повинні виключати 
участь посадових осіб, які здійснюють кримінальне переслідування 
і фахівців, не тільки у провадженні по кримінальній справі, але і в 
ході перевірки повідомлення про злочин »[2, 77]. 

Дана позиція цілком обґрунтована. Однак зазначені автори, на 
наш погляд, не мають рації коли говорять, що норми глави 9 КПК 
РФ не поширюються на стадію порушення кримінальної справи. 
Словосполучення «провадження по кримінальній справі», які у ст. 
61 КПК РФ, необхідно розглядати у взаємозв’язку з назвою цієї 
глави Кодексу, а також з легальними поняттями, закріпленими в 
ст. 5 КПК РФ. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Феде-
рації встановлює порядок кримінального судочинства (ст. 1). П. 56  
ст. 5 КПК РФ закріплює, що кримінальне судочинство – це досудове 
і судове провадження по кримінальній справі (відокремлено нами 
– М.Г.). Тобто кримінальне судочинство складається з двох видів 
проваджень по кримінальній справі: досудового та судового. Отже, 
в ст. 61 КПК РФ йдеться про обставини, що виключають участь 
в досудовому та судовому провадженні по кримінальній справі. Це 
підтверджується також назвою глави 9 КПК РФ: «Обставини, що 
виключають участь у кримінальному судочинстві». П. 9 ст. 5 КПК 
РФ встановлює, що досудове провадження – це кримінальне судо-
чинство з моменту отримання повідомлення про злочин до направ-
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лення прокурором кримінальної справи до суду для розгляду його 
по суті. Таким чином, правовий інститут відводів у кримінальному 
процесі діє з самого початку кримінального судочинства: з моменту 
отримання повідомлення про злочин.

Далі А. Дежнев вказує, що особи, які постраждали від злочину, 
до моменту визнання їх потерпілими, не мають права заявляти відвід 
відповідним посадовим особам. Дане питання є частиною проблеми 
закріплення процесуального статусу потерпілого (заявника), вив-
ченню якої присвячена велика кількість робіт [3, 4, 9-19]. Ми також 
дотримуємося думки, що в КПК РФ необхідно закріпити процесу-
альний статус потерпілого або заявника (як наприклад, в КПК Рес-
публіки Молдова).

В даний час, поки в КПК України не закріплений процесуальний 
статус потерпілого (заявника), включаючи його право заявити відвід, 
зазначена особа, на нашу думку, може скористатися правом на ос-
карження дій і рішень суду і посадових осіб, які здійснюють кримі-
нальне судочинство, в порядку ст. ст. 123-125 КПК РФ. У такій 
скарзі заявнику необхідно вказати обставини, на підставі яких він 
вважає, що дія або рішення тієї чи іншої посадової особи в кримі-
нальному судочинстві є незаконними і необґрунтованими. При цьому 
зацікавленість даного професійного учасника процесу або інші об-
ставини для його відводу доцільно відобразити у скарзі як мотив 
(причину) вчинення незаконної дії (прийняття незаконного рішення) 
наданою посадовою особою.

Незважаючи на те, що п. 1 ч. 1 ст. 61 КПК РФ прямо закріплює, 
що слідчий не може брати участь у провадженні по кримінальній 
справі, якщо він є свідком у цій справі. Існує думка, що «слідчий 
– очевидець злочину не повинен підлягати відводу, якщо крім нього 
є безліч інших свідків, здатних дати необхідні свідчення». Дійсно, 
розшук тільки виграє в разі поінформованості його суб’єкта. Так, 
огляд місця події буде більш продуктивним, якщо слідчий, що є 
свідком злочину, знає де і які сліди треба шукати. На нашу думку, 
виконання будь-яких слідчих, процесуальних дій (у тому числі і пору-
шення кримінальної справи) дізновачем, слідчим, прокурором, керів-
ником слідчого органу – свідком злочину, є незаконним, а результати 
провадження таких слідчих дій повинні визнаватися недопустимими 
доказами. Тим більше, що ч. 5 ст. 164 КПК РФ закріплює можливість 
залучати до участі у слідчій дії учасників кримінального судочинства, 
зазначених у главах 6-8 КПК РФ, в тому числі і свідка (у цій ситу-
ації слідчого-свідка), який допоможе провести деякі слідчі дії більш 
ефективно.

Також необхідно звернути увагу на ще один момент. Відповідно до 
ст. 40 КПК РФ до органів дізнання відносяться командири військових 
частин, з’єднань, начальники військових установ або гарнізонів. Також 
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відповідно до ч. 3 ст. 40 КПК РФ порушення кримінальної справи 
в порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу, і виконання 
невідкладних слідчих дій покладається також на: капітанів морських 
і річкових суден, що перебувають у далекому плаванні; керівників 
геологорозвідувальних партій і зимівлі; глав дипломатичних представ-
ництв і консульських установ Російської Федерації. Наявність у цих 
осіб повноважень щодо порушення кримінальної справи, виконання 
невідкладних слідчих дій дозволяє відносити їх до учасників кримі-
нального судочинства з боку обвинувачення, тобто на них повинні 
поширюватися норми КПК РФ, в тому числі норми глави 9 про від-
води. Але з іншого боку, ці особи пов’язані крім кримінально-проце-
суальних відносин, які виникли внаслідок вчиненого злочину, також і 
службовими стосунками зі своїми підлеглими, може навіть дружніми 
і т.д. Тим більше що, наприклад, на геологорозвідувальної партії і 
зимівлі можуть знаходитися взагалі тільки кілька людей. Очевидно, 
що її керівник може бути побічно зацікавлений у результаті справи. 
Але оскільки необхідність у проведенні невідкладних слідчих дій все 
одно існує, здається доцільним встановити правовий механізм більш 
ретельної перевірки обставин самої події, обставин порушення кримі-
нальної справи, а також перевірки міжособистісних відносин в даному 
колективі. Передумови до закріплення цього механізму в законі вже є:  
ч. 4 ст. 146 КПК РФ встановлює, що при порушенні кримінальної 
справи капітанами морських або річкових суден, що перебувають у 
далекому плаванні, керівниками геологорозвідувальних партій або 
зимівлі, віддалених від місць розташування органів дізнання, главами 
дипломатичних представництв чи консульських установ Російської 
Федерації прокурор негайно повідомляється зазначеними особами 
про розпочате розслідування. В даному випадку постанова про по-
рушення кримінальної справи передається прокурору негайно при 
появі для цього реальної можливості.
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дОПОМОгА УЧАсНИКАМ КРИМІНАЛЬНОгО ПРОцЕсУ 
ПІд ЧАс зАБЕзПЕЧЕННя БЕзПЕКИ 

Від початку свого існування й до сьогодення людству властива 
злочинність, вона існувала ще за первіснообщинного ладу. 

Різке зростання злочинності в Україні у кінці двадцятого століття 
було зумовлено суперечностями перехідного періоду. Цьому значною 
мірою сприяли безробіття, різке падіння життєвого рівня, знецінення 
грошових заощаджень громадян.

За статистичними даними1, в Україні у період з 2005 до 2008 років  
кількість зареєстрованих злочинів поступово зменшувалась. Так, 
якщо у 2005 році було зареєстровано 485725 злочинів, то у 2008 –  
384424. Однак ці дані свідчать лише про кількісні зміни злочинності, 
яка з розвитком суспільства стає все більш досконалою та про-
фесійною. Зростає кількість тяжких злочинів, чому значною мірою 
сприяє безробіття, падіння життєвого рівня, знецінення грошових 
заощаджень громадян тощо. В подальшому (2009-2010 рр.) спос-
терігається ріст злочинності (+15%). Кримінальні угруповання не 
обмежуються у виборі засобів та методів, вчиняють злочини з особ-
ливою жорстокістю та цинізмом, діють відкрито та нагло, оскільки 
впевнені у своїй безкарності.

В 1994 році набрав чинності Закон України «Про забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», який 
задекларував право особи, яка бере участь у кримінальному судо-
чинстві, на забезпечення безпеки; визначив приводи і підстави для 
застосування заходів безпеки; коло осіб, які мають на це право; 
перелік заходів безпеки, процесуальний порядок їх застосування і 
скасування та інші положення. У зв’язку з цим внесені зміни до 
Кримінально-процесуального кодексу України (2001 р.), які врегу-
лювали, зокрема процесуальний порядок застосування і скасування 
заходів забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у криміналь-
ному судочинстві.

Це були перші кроки держави щодо захисту осіб, які сприяють 
правосуддю, від протиправного впливу з боку зацікавлених осіб, 
допомагаючи їм реалізувати свої конституційні права й свободи. 

На сьогодні можна стверджувати, що в нас створений комплекс 
правових норм, які базуються на відповідних положеннях Консти-
туції України і визначають порядок забезпечення безпеки учасників 

1  Статистика МВС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
mvs.gov.ua.
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кримінального судочинства, та є відповідна законодавча база, яка 
регулює суспільні відносини у галузі забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у кримінальному судочинстві.

Безпека учасників кримінального процесу привертає увагу не 
тільки вчених, а й практичних працівників правоохоронних органів, 
оскільки є важливим фактором забезпечення достатніх умов для 
всебічного, повного і об’єктивного дослідження всіх обставин справи 
(ст. 22 КПК України), встановлення об’єктивної істини для здій-
снення справедливого правосуддя, а також дотримання конститу-
ційних прав людини. 

Досвід іноземних держав із високим рівнем правової культури 
відмічає, що розкриття злочинів у значній мірі залежить від свідо-
мості населення, від готовності співпрацювати з правоохоронними 
органами. 

З метою належного виконання державної політики у сфері захисту 
свідків та інших учасників кримінального процесу у зарубіжних де-
ржавах створені відповідні підрозділи (зазвичай, при Міністерствах 
юстиції), а також діють спеціальні Програми захисту свідків, які 
окремо фінансуються з державного бюджету. Такі Програми є дій-
овим засобом підвищення ефективності протидії злочинності, а чітко 
спланована організація роботи сприяє реалізації державної політики 
щодо забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства.

Проаналізувавши співробітництво населення з правоохоронними 
органами, стає зрозуміло, що воно більш плідне у тих державах, 
де розроблено й впроваджено в життя Програми захисту учасників 
кримінального судочинства. 

Практика зарубіжних держав показує, що заходи забезпечення 
безпеки і допомога під час їхньої реалізації приносять позитивні 
результати, зміцнюють довіру учасників кримінального судочинства, 
в першу чергу щодо бажання давати показання. 

Проблеми безпеки зазначених осіб можуть бути ефективно врегу-
льовані за наявності допомоги до та під час судового розгляду, яка 
дозволяє учасникові процесу впоратись з психологічними аспектами 
та наслідками давання показань як на досудовому слідстві, так і у суді.

Участь у суді свідка може бути джерелом великого занепокоєння 
для багатьох людей та істотно вплинути на хід судового процесу. 
Тому важливо визначити психологічний спокій особи до початку су-
дового процесу. З цією метою у ряді держав співробітники поліції, 
прокуратури проводять регулярні зустрічі з учасниками судочинства, 
особливо з дітьми, неповнолітніми, інвалідами для виявлення осіб, які 
є найуразливішими та потребують особливої уваги. Поліція першою 
вступає у контакт з такими особами і основний акцент робить на  
методи спілкування (дискусії щодо системи правосуддя, ознайом-
лення з процедурами судового процесу тощо). 
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Необхідно зауважити, що підтримка потрібна особі як до, так і під 
час та після розгляду справи у суді. В окремих зарубіжних державах 
існують й інші види допомоги учасникам кримінального судочинства, 
які перебувають під захистом. 

Так, у Великобританії створено спеціальну службу з обслугову-
вання свідків, яка фінансується в рамках національної благодійної 
допомоги. Ця служба пропонує загальну інформацію про кримінальне 
судочинство, психологічну підтримку, супровід свідків у суді. У Пів-
денно-Африканській Республіці при Національній прокуратурі фун-
кціонує спеціальний підрозділ, що надає допомогу потерпілим та 
свідкам щодо взаємодії з іншими установами, в тому числі й з не-
урядовими організаціями.

Допомогу учасникові процесу слід відрізняти від забезпечення 
безпеки. Оскільки допомога спрямована не на фізичний захист особи, 
а переслідує мету ефективного правосуддя і недопущення вторинної 
віктимізації1 чи ревіктимізації особи в ході судового розгляду. Допо-
мога свідкові включає в себе ряд заходів, а саме: 

— проведення зустрічей для ознайомлення з основними аспек-
тами кримінальної справи; 

— психологічну підтримку для мінімізації стресових ситуацій від 
участі у кримінальному судочинстві; 

— фінансову допомогу при відрядженні; 
— догляд за дітьми тощо. 
При цьому психологічна підтримка на всіх стадіях розгляду 

справи не повинна включати в себе елементи впливу на учасника 
процесу щодо давання показань (тобто проведення юридичних інс-
труктажів). 

Надання допомоги слід доручати фахівцям, які незалежні від 
системи правосуддя чи правоохоронних органів. Їх компетенція та 
функції повинні бути чітко визначені у межах державної соціальної 
політики. Фахівці, задіяні для надання допомоги, повинні: 

— мати знання та навички у роботі з вразливими категоріями осіб; 
— знати і розуміти кримінальне та кримінально-процесуальне 

законодавство;
— взаємодіяти з членами сім’ї учасників кримінального судо-

чинства та установами, які можуть бути пов’язані із судовим процесом.
Доречно зауважити, що неурядові організації можуть виявитися 

цінними партнерами у цій справі, оскільки у них є досвід роботи з 
певними категоріями населення (жертви злочинів, діти тощо). Для за-
безпечення ефективної роботи неурядових організацій на цій ділянці 
важливо, щоб вони були визнані, оцінені та схвалені державою. 

1  Віктимізація – процес перетворення особи в жертву злочинного замаху, а 
також результат цього процесу.
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в.ф. ГринЬко
національний університет державної податкової служби україни

дЕяКІ ПИТАННя ПРОКУРОРсЬКОгО НАгЛядУ  
ПРИ ПРОвАдЖЕННІ дОсУдОвОгО сЛІдсТвА

Актуальність даної теми полягає у необхідності дослідження пи-
тань прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які 
провадять, дізнання та досудове слідство. Оскільки, утвердження 
й реалізація прав і свобод людини є найважливішою передумовою 
побудови правової держави України, невід’ємним складником якої є 
зміцнення законності, захист прав та свобод людини і громадянина. 
Унеможливлення факту обмеження конституційних прав і свобод 
громадян при провадженні дізнання та досудового слідства і є цією 
гарантією.

Дослідження питань пов’язаних із здійсненням прокурорського на-
гляду за дотриманням законів при провадженні досудового слідства 
проводили такі науковці як: Д.М. Бакаєв, А.М. Балашов, Л.С. Жиліна, 
М.В. Жогін, В.С. Зеленецький, І.М. Козьяков, Г.К. Кожевніков,  
М.В. Косюта, О.Б. Ломідзе, О.Р. Михайленко, М.І. Мичко, Р.Д. Ра-
хунов, В.М. Савицький, Г.П. Середа, О.Б. Соловйов, М.Є. Токарева, 
Р.Р. Трагнюк, О.О. Тушев, В.Д. Фінько.

Аналізуючи положення КПК, обвинуваченим визнається особа, 
стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваче-
ного (ст. 43 КПК). Він – головна (центральна) фігура кримінального 
процесу, оскільки саме щодо нього суд вирішує основне питання 
кожної кримінальної справи: чи вчинив він інкриміноване йому кримі-
нально каране діяння і чи винуватий він. 

Прокурорський нагляд за законністю притягнення осіб в якості 
обвинуваченого розглядається як один із важливих напрямків діяль-
ності прокурора, оскільки безпосередньо пов’язаний із захистом кон-
ституційних прав та свобод особи.

Так, відповідно до ч.3 ст. 132 КПК слідчий повинен негайно 
надіслати прокурору копію постанови про притягнення особи 
як обвинуваченого. Це означає, що законність і обґрунтованість 
пред’явленого обвинувачення має перевірятись не за відповідними 
скаргами від обвинуваченого, його захисника та родичів, а за проце-
суальним рішенням слідчого. Вивчення цього рішення у необхідних 
випадках тягне витребування кримінальної справи для перевірки 
законності та обґрунтованості притягнення особи як обвинува- 
ченого.

Під час перевірки законності та обґрунтованості притягнення 
особи як обвинуваченого прокурору належить звертати особливу 
увагу на такі питання:
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1)  чи є достатні підстави для притягнення особи як обвину-
ваченого. Обвинувачення за законом має бути засновано тільки на 
доказах, причому, до моменту притягнення особи як обвинуваченого 
повинні бути зібрані докази, які відносяться до усіх елементів складу 
злочину;

2)  чи своєчасно винесено постанову про притягнення особи як 
обвинуваченого. Так, ч. 4 ст. 148 КПК визначає, що при застосуванні 
до підозрюваного запобіжного заходу, обвинувачення йому має бути 
пред’явлено не пізніше 10 діб з моменту застосування запобіжного 
заходу. Якщо в цей строк обвинувачення не буде пред’явлене, за-
побіжний захід скасовується.

3)  наскільки обґрунтована кваліфікація злочину. При цьому слід 
мати на увазі розповсюдженість такого явища, як кваліфікація діяння 
“із запасом”, що тягне необґрунтоване застосування запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою через одну лише небезпеку злочину;

4)  чи відповідає постанова про притягнення особи як обвинува-
ченого вимогам, що пред’являються у ст. 132 КПК;

5)  чи додержано слідчим вимоги закону про порядок виклику 
та приводу обвинуваченого;

6)  чи роз’яснені особі при пред’явленні обвинувачення її права 
і чи зроблено про це відмітку на постанові про притягнення як об-
винуваченого

7)  чи додержано вимоги ст. 143 КПК про час та порядок допиту 
обвинуваченого;

8)  чи забезпечено обвинуваченому право на захист (мати за-
хисника з моменту, вказаному у ст. 43 КПК, одержувати з ним 
побачення наодинці тощо);

9)  чи брав участь в необхідних випадках при пред’явленні об-
винувачення та допиті обвинуваченого перекладач і чи додержано 
порядок його участі у справі; чи роз’яснено обвинуваченому право 
на відмову від запрошеного слідчим перекладача;

10)  чи заявляли обвинувачений та його захисник будь-які клопо-
тання, чи подавали скарги кому, чи додержано порядок їх розгляду, 
які наслідки розгляду;

11)  чи забезпечені в процесі розслідування інші права обвинува-
ченого та його захисника.

На нашу думку, особливої прокурорської уваги потребують 
справи, де обвинувачений не визнає себе винним у вчиненні злочину, 
в якому його звинувачено, і висуває конкретні доводи у своє вип-
равдання. Кожен такий випадок має піддаватися ретельному аналізу 
з боку прокурора та прискіпливій перевірці з огляду на доведеність 
пред’явленого обвинувачення, повноту та достовірність дослідження, 
а також містити оцінку результатів перевірки доводів обвинуваче-
ного і його захисника.
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Виявивши порушення або невиконання вимог закону, прокурор 
вживає заходів до усунення таких фактів та поновлення порушених 
прав учасників кримінального процесу. Зокрема, він скасовує неза-
конну постанову слідчого, дає вказівки про притягнення особи як 
обвинуваченого, про правильну кримінально-правову кваліфікацію 
діяння; використовує свої повноваження для забезпечення прав, на-
даних законом обвинуваченому та іншим учасникам кримінального 
процесу.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у розробці 
підґрунтя для проведення подальших досліджень питань, пов’язаних 
із здійсненням прокурорського нагляду при провадженні дізнання та 
досудового слідства. 

а.а. десятник
одеський державний університет внутрішніх справ

ОсОБЛИвОсТІ вИявЛЕННя ПРИЧИН ТА УМОв 
сКОЄННя зЛОЧИНІв НЕПОвНОЛІТНІМИ 

Статті 23, 23-1 КПК зобов’язують слідчого при провадженні до-
судового слідства виявляти та встановлювати причини і умови, які 
сприяли вчиненню злочину та приймати заходи щодо їх усунення [1]. 
З метою з’ясування всіх обставин скоєння злочину неповнолітніми, 
законодавець закріпив перелік обставин, що потребують з’ясуванню 
при розслідування злочинів, які фактично являються причинами та 
умовами скоєння злочину неповнолітніми. 

Пунктом 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 
16.04.2004 “Про практику застосування судами України законодавства 
у справах про злочини неповнолітніх” зазначено, що при розгляді 
справи про злочин неповнолітнього крім обставин, зазначених у ст. 64  
КПК, з’ясовуються обставини, визначені у ст. 433 КПК, а також 
його ставлення до вчиненого діяння. При порушенні вимог ст. 433  
КПК щодо обов’язку повно і всебічно з’ясувати перелічені в цій 
статті обставини, суд залежно від конкретних обставин справи своєю 
постановою (ухвалою) повертає справу на додаткове розслідування 
(ст. 281 КПК) або відповідно до ст. 232 КПК реагує на такий факт 
окремою постановою (ухвалою) [2]. Практичне значення вказаного 
пункту полягає в тому, що вказана постанова роз’яснює, які саме 
обставини необхідно з’ясувати стосовно особистості неповнолітнього 
та можливі негативні наслідки у разі невиконання цього. 

На наш погляд дуже велике значення для практичної діяльності 
органів досудового слідства, прокуратури та суду має, також, пос-
танова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 15.05.2006 “Про 
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практику розгляду судами справ про застосування примусових за-
ходів виховного характеру”, пунктом 18 якої передбачено, що “під 
час досудового слідства та розгляду в суді справи про застосування 
примусових заходів виховного характеру крім обставин, зазначених 
у ст. 64 КПК, необхідно повно й усебічно з’ясувати:

1)  дані про особу неповнолітнього – вік (число, місяць, рік 
народження, які мають бути підтверджені долученими до справи 
копіями свідоцтва чи актового запису про народження), інші біогра-
фічні дані; вікові і психологічні особливості (темперамент, рівень за-
гального розвитку, інтереси, ціннісні орієнтації та ін.); стан здоров’я; 
соціальну (суспільну) характеристику (взаємовідносини в сім’ї та ко-
лективі, ставлення до праці, навчання, участь у суспільному житті 
тощо). За наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, 
не пов’язану із психічним захворюванням, має бути також з’ясовано, 
чи здатний він повністю усвідомлювати значення своїх дій і якою 
мірою може керувати ними, для чого в разі потреби призначають 
експертизу за участю спеціалістів у галузі дитячої чи юнацької пси-
хології або ж експертів-психіатрів;

2)  ставлення неповнолітнього до наслідків діяння, яке він учинив;
3)  дані про батьків неповнолітнього (наявність у них судимостей, 

позбавлення їх батьківських прав, їхній спосіб життя, здатність за-
безпечити виховний вплив на неповнолітнього та постійний контроль 
за його поведінкою);

4)  обставини, що негативно впливали на виховання неповноліт-
нього;

5)  наявність дорослих підбурювачів та інших осіб, які втягнули 
неповнолітнього у злочинну діяльність [3].

Практична значущість вказаної постанови полягає у тому, що в 
ній здійснено тлумачення змісту ст. 433 КПК в частині визначення 
переліку обставин, які необхідно з’ясувати в ході досудового слідства 
та судового розгляду справ про злочини, вчинені неповнолітніми. 
Частина зазначених обставин фактично є причинами скоєння зло-
чинів та умовами, які сприяли їх вчиненню.

Необхідно зробити акцент на тому, що у ст. 433 КПК законода-
вець визначив, що крім обставин, зазначених у ст. 64 КПК України, 
необхідно також саме з’ясувати розглянуті обставини. При цьому 
у назві статті йдеться про обставини, що підлягають встановленню 
у справах про злочини неповнолітніх. Тобто у статті йдеться про 
“встановлення”, “з’ясування” обставин. Але чи можна стверджувати, 
що ці обставини підлягають доказуванню? 

Ми підтримуємо точку зору авторського колективу науково-прак-
тичного коментарю КПК України за загальною редакцією В.Т. Ма-
ляренка, Ю.П. Аленіна, який у коментарі до ст. 433 КПК зазначив: 
“Стосовно до справ про злочини неповнолітніх ст. 433 КПК визначає 
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особливості предмету доказування та способи їх з’ясування в таких 
справах. При цьому вимоги ст. 64 КПК не втрачають свою силу і 
підлягають виконанню” [4, 900-901]. 

На нашу думку терміни “встановлення”, “з’ясування” мають 
пряме відношення до терміну “доказування”. При цьому у ст. 64 
КПК вказані обставини, які підлягають обов’язковому доказуванню. 
Термінами “встановлення”, “з’ясування” законодавець дав мож-
ливість суб’єкту правозастосування самим визначити межи доказу-
вання обставин, зазначених у пунктах 1–6 ст. 433 КПК. Частина цих 
обставин, що викликали вчинення злочину неповнолітнім та сприяли 
його вчиненню, необхідно встановити, враховуючи специфіку кон-
кретної кримінальної справи посередництвом доказування. Таким 
чином, термінами “встановлення”, “з’ясування”, які застосовуються 
у ст. 433 КПК, вживаються як синоніми терміну “доказування”. 

Таким чином, для практичної діяльності слідчого значущість 
розглянутого пункту постанови Пленуму Верховного Суду України  
№ 2 від 15.05.2006 р. полягає у тому, що нею в рамках ст. 433 КПК 
окреслено конкретний перелік обставин формування особистості не-
повнолітнього, які належить встановити в ході досудового слідства 
та в подальшому досліджувати у суді. У постанові фактично здійс-
нене розширене тлумачення закріплених процесуальним законом об-
ставин, які належить з’ясовувати в ході досудового слідства слідчим, 
а також в суді. 
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ПРОцЕсУАЛЬНІ АсПЕКТИ сТАТТІ 14 КОНвЕНцІї 
ПРО зАХИсТ ПРАв ЛЮдИНИ І ОсНОвОПОЛОЖНИХ 
свОБОд (зАБОРОНА дИсКРИМІНАцІї) У ПРАКТИцІ 

ЄвРОПЕЙсЬКОгО сУдУ з ПРАв ЛЮдИНИ

Боротьба з дискримінацією є одним з пріоритетів Ради Європи. 
Проблема дискримінації завжди була серйозним політичним питанням 
в європейських суспільствах. Національні уряди стикаються із про-
блемою створення умов для соціальної, економічної і політичної інтег-
рації мігрантів, а також із зростанням расизму і нетерпимості серед 
частини місцевого населення. Юридична протидії проявам нетерпи-
мості та дискримінації включає в себе значну кількість документів, 
прийнятих в рамках Ради Європи та інституціональний механізм їх ім-
плементації. Найважливішим документом договірного характер є Кон-
венція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року  
[Convention for Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (1950). – European Treaty Series (ETS) No.5], яка, серед 
іншого, встановлює обов’язок держави дотримуватись прав людини 
без будь-якої дискримінації. Принцип недискримінації, встановлений 
Конвенцією, має декілька площин застосування: по-перше, це ан-
тидискримінаційні гарантії матеріально-правового характеру, тобто, 
забезпечення «користування правами та свободами, визнаними в цій 
Конвенції, ... без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, 
кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, на-
ціонального чи соціального походження, належності до національних 
меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою»  
(ст. 14 Конвенції); по-друге, це антидискримінаційні процесуальні га-
рантії, тобто забезпечення всім рівного права подавати індивідуальні 
заяви, незалежно від громадянства, віку або можливостей заявника; 
по-третє, це закріплення загальних антидискримінаційних гарантій 
відповідно до Протоколу №12 2000 р.

Практика Європейського Суду з прав людини переконливо свід-
чить про те, що важливим аспектом імперативного зобов’язання де-
ржав забезпечувати кожній людині, на яку поширюється їх юрис-
дикція, ефективний захист від будь-яких актів расової дискримінації, 
є процесуальне зобов’язання здійснювати належне розслідування 
обставин, пов’язаних з фактами, які могли б свідчити про расове 
підґрунтя правопорушень, і робити зусилля до того, щоб не допус-
тити безкарність винних осіб. 
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Очевидно, що доказування дискримінаційного мотиву становить 
центральне питання при судовому розгляді справ, в яких відпові-
дачам інкримінується нерівне поводження. Неналежне відношення 
держави до виявлення можливої расової ненависті як мотиву вчи-
нення протизаконного діяння, або умисне ухилення від визнання на-
явності такого мотиву, є прямим порушенням міжнародно-правових 
зобов’язань і обумовлює необхідність оперативного реформування 
юридичної та інституціональної систем стримання та покарання про-
явів расової дискримінації. 

Викриття ймовірних дискримінаційних мотивів у діях винних осіб є 
прямим міжнародно-правовим зобов’язанням держави, що випливає, 
в числі іншого, з положень Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод. Констатація та інтерпретація цього зобов’язання 
міститься в ряді рішень Європейського Суду з прав людини. У справі 
Nachova and Others v. Bulgaria Палата Європейського Суду у рі-
шенні від Велика Палата наголосила на важливості протидії расизму 
та дискримінації, зазначивши наступне: «Дискримінація – це відмінне 
поводження без об’єктивного та достатнього обґрунтування з осо-
бами, які перебувають у відносно схожому положенні (Willis v. the 
United). Расове насильство – особливо серйозна форма знущання 
над людською гідністю. Враховуючи його пагубні наслідки, воно 
вимагає від влади особливої пильності та рішучих заходів. Влада 
повинна вжити всіх можливих заходів для боротьби з расизмом і 
расовим насильством, сприяючи, таким чином, затвердженню демок-
ратичного погляду на суспільство, в якому культурна різноманітність 
сприймається не як загроза, а як джерело багатства»[ Nachova and 
Others v. Bulgaria, 2005-VII, Application Nos. 43577/98, 43579/98. 
– ECHR Judgment of 06 July 2005.- Para. 145]. Розглядаючи питання 
порушення статті 14 в комбінації з процесуальним аспектом статті 2,  
Велика Палата Велика Палата підкреслила, що держави-учасниці 
мають загальне зобов’язання відповідно до статті 2 Конвенції прово-
дити ефективне розслідування інцидентів, пов’язаних з позбавленням 
життя та «…це зобов’язання повинне виконуватися без дискримінації, 
як цього вимагає стаття 14 Конвенції… Якщо є підозра, що расист-
ські мотиви були причиною насильницьких дій, вкрай важливо, щоб 
офіційне розслідування було проведено належним чином і неуперед-
жено, з урахуванням необхідності постійно нагадувати про небез-
пеку расизму та расової ненависті для суспільства та підтримувати 
впевненість меншин у здатності влади захистити їх від расового на-
сильства. Дотримання державою позитивних зобов’язань по статті 2 
Конвенції вимагає, щоб національна правова система демонструвала 
ефективність застосування кримінального права проти винних у не-
законному позбавленні життя іншої людини, незалежно від расового 
або етнічного походження жертви (Menson and Others v. the United 
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Kingdom)». Суд зазначив, що при розслідуванні випадків насиль-
ства та, зокрема, смерті від рук представників органів влади, де-
ржави мають додаткове зобов’язання вжити всіх необхідних заходів 
з викриття будь-яких расистських мотивів та зі встановлення ролі ра-
сової ненависті або расової упередженості у цих подіях. Нездатність 
або небажання діяти відповідно та відношення до насильства, мо-
тивом якого є расова ненависть, означає ігнорування з боку держави 
особливого характеру діянь, які порушують фундаментальні права 
людини, та може вважатись прикладом відмінного поводження, яке 
суперечить статті 14 Конвенції. Держави-учасниці зобов’язані ство-
рити правові та організаційні умови, які б забезпечили ефективне 
розслідування випадків застосування надмірної сили та вбивства на 
расовому ґрунті, аби зберегти віру людей в неупереджену дієвість 
їхніх правоохоронних систем [Ibid., para. 159.]. 

Суд визнав, що на практиці часто дуже складно довести наявність 
расової мотивації. Зобов’язання держави-відповідачки розслідувати 
ймовірні расистські мотиви – це вимога прикласти максимум зу-
силь до розслідування таких ймовірних мотивів. Влада має вжити 
належних заходів зі збору та збереження відповідних доказів, до-
класти всіх можливих практичних зусиль з метою виявлення істини 
та, в результаті, прийняти обґрунтовані, неупереджені та об’єктивні 
рішення, не упускаючи підозрілі факти, які можуть вказувати на 
расове насильство. Велика Палата пояснила, що обов’язок влади роз-
слідувати можливість наявності зв’язку між расовою упередженістю 
та насильницькою дією є частиною її процесуальних зобов’язань 
згідно зі статтею 2 Конвенції, але також може розглядатися як час-
тина її зобов’язань по статті 14 Конвенції у комбінації зі статтею 2 
– забезпечення права на життя, без якої б то ні було дискримінації 
[Ibid., para. 160.]. 

Висновки Великої Палати стосовно процесуальних аспектів  
статті 14 знайшли розвиток у справі Šečić v. Croatia (2007 р.) [Šečić 
v. Croatia, Application No. 40116/02, – ECHR Judgment of 31 May 
2007]. Суд зазначив, що неприпустимою є ситуація, коли поліція, 
володіючи інформацією, що дії зловмисників, скоріше за все, були 
вчинені на ґрунті етнічної ненависті, не проводить належним чином 
розслідування для виявлення та притягнення до відповідальності 
винних у злочині осіб. Суд вирішив, таким чином, що мало місце 
порушення статті 14 у поєднанні з процедурним аспектом статті 3 
[Ibid., paras. 66-69.]. Як бачимо крізь призму практики Європейсь-
кого Суду з прав людини, стандарти щодо відношення до обов’язку 
держави встановлювати такий правовий та соціо-політичний режим, 
який унеможливлює будь-які прояви дискримінації, набувають су-
ворішого характеру. Вдосконалення системи боротьби з расовою 
дискримінацією є міжнародним зобов’язанням України. 
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сИсТЕМНЫЕ ПРОТИвОРЕЧИя сТАдИИ сУдЕБНОгО 
РАзБИРАТЕЛЬсТвА УгОЛОвНОгО дЕЛА 

Основным положением проведения следственного и иного процес-
суально разрешенного действия должна быть непосредственность. 
Это означает, что процесс подготовки и проведения действия должен 
осуществляться в присутствии лиц, непосредственно указанных или 
законодательством (основные участники), или приглашенных реше-
нием следователя (судьи, суда) в дополнение к основным его учас-
тникам (дополнительные участники). Они должны непосредственно 
воспринимать содержание и результаты соответствующего действия.

Кроме этого необходима документально-фиксированная форма за-
печатление процесса и полученных результатов данных действий. 
Основной формой подобной фиксации является протокол. УПК Ук-
раины закрепил раздельные правила для составления протокола 
следственного действия и протокола судебного заседания. В процессе 
досудебного следствия протокол составляется или в ходе проведения 
следственного действия или непосредственно после его окончания.

Законодатель предусмотрел дополнительные формы фиксации, 
которые могут обеспечить большую полноту содержания протокола. 
Это киносъемка, звуко- и видеозапись. Они не заменяют протокол, 
а позволяют его максимально детализировать, восполнить те или 
иные пробелы. При этом эти дополнительные формы фиксации не 
уничтожаются, а хранятся при уголовном деле.

Протокол после его составления предъявляется для ознакомления 
всем лицам, участвовавшим в производстве следственного действия, 
с разъяснением права делать замечания, касающиеся как полноты, 
так и содержания (грамматического, лексического, морфологического 
и иного). Замечания участников подлежат обязательному внесению 
в протокол. Все внесенные замечания, дополнения и исправления 
должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

Несмотря на детальную урегулированность данного процесса прак-
тике известно большое количество случаев, когда лица, принимавшие 
участие в том или ином следственном действии, в дальнейшем не 
всегда признавали его содержание (в полном объеме или частично). 
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В обоснование этого приводятся различные аргументы, с их точки 
зрения, существенно влиявшие на итоговое содержание протокола 
следственного действия. 

Досудебное следствие не состоит из одних только действий. 
Важнейшим элементом такого следствия является принятие соот-
ветствующих процессуальных решений, необходимость которых оп-
ределяется совокупностью результатов, полученных в ходе прове-
дения различных действий. Процесс выбора и принятия того или 
иного решения непосредственно связан с результатом одного или 
нескольких ранее совершенных действий, зафиксированных в пол-
ностью готовых протоколах. Если, к примеру, отсутствует пра-
вильно оформленное письменное заявление или протокол устного 
заявления потерпевшего по делу частно-публичного обвинения, то 
принятие решения о возбуждении уголовного дела не может состо-
яться. Подобное позволяет сделать вывод о том, что без имеющихся 
надлежащим образом оформленных доказательств и их источников 
(осмотра места происшествия, протокола допроса подозреваемого, 
обвиняемого и т.д.) невозможно принятие ни одного процессуаль-
ного решения. И это требование должно рассматриваться в ка-
честве еще одного условия (в статусе принципа) всего уголовного  
процесса.

Принципы деятельности в судебном заседании представлены по 
сравнению с общими принципами несколько меньшим количеством. 
К ним относятся, в частности, непосредственность, устность, неиз-
менность состава суда и т.д. 

Средствами реализации принципов и условий в различных ста-
диях судебного разбирательства являются процессуальные действия 
(допрос, экспертиза, осмотр места происшествия, вещественных до-
казательств, документов, предъявление для опознания) и решения 
(определения, постановления, приговор). 

Правила осуществления судом тех или иных процессуальных 
действий и решений также зафиксированы в уголовно-процессу-
альном законе. Возьмем, к примеру, допрос в судебном следствии. 
Его правила закреплены в ст.ст.300–308 УПК Украины. При этом 
общие правила допроса для досудебного следствия и для судебного 
следствия не разработаны. 

Законодатель определяет, что свидетель допрашивается по сле-
дующим правилам: 

— допрос происходит в отсутствие других, не допрошенных сви-
детелей;

— допрос начинается с установления его личности;
— выясняется его отношение к подсудимому и потерпевшему, 
— разъясняются права и обязанности и ответственность;
— разъясняется право на «свидетельский иммунитет»;
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— у свидетеля берется подписка о том, что ему разъяснены его 
обязанности и ответственность и приобщается к протоколу судеб-
ного заседания;

— суд задает вопросы свидетелю после допроса его сторо-
нами;

— допрошенные свидетели остаются в зале судебного заседания 
и не могут его покинуть до окончания судебного следствия без раз-
решения председательствующего.

Законодатель, предусмотрев эти правила, упустил из виду одно 
важнейшее общее право свидетеля – право удостоверять своей под-
писью в протоколе судебного заседания правильность записи данных 
им показаний. Получается правовой нонсенс: – лицо (свидетель, эк-
сперт, специалист и т.д.), выступая в судебном следствии, не может 
реально контролировать содержание данных им показаний. А как 
быть в том случае, когда по факту лжесвидетельства возбуждается 
уголовное дело, и в основу обвинения кладутся показания, данные 
на предварительном и на судебном следствии? Можно ли в этом 
случае рассматривать зафиксированные в протоколе судебного за-
седания допрошенного лица, как доказательства с точки зрения их 
допустимости, достоверности и достаточности?

В материалах досудебного следствия все показания содержат, в 
том числе и удостоверительную подпись, а также высказанные за-
мечания и дополнения. В протоколе судебного разбирательства эти 
важные элементы принципа непосредственности в полном объеме от-
сутствуют. Подобный пробел вступает в существенное противоречие 
с положениями УПК, поскольку данная правовая процедура не соот-
ветствует задачам уголовно-процессуального закона. В создавшейся 
ситуации этот пробел должен быть законодательно закреплен путем 
внесения соответствующих дополнений.

Но основное противоречие правовой процедуры разбирательства 
в суде первой инстанции в другом. Суд выносит приговор на ос-
нове тех доказательств и их источников, которые были исследованы 
в ходе разбирательства (публичного, гласного, состязательного и 
проч.). Но весь процесс исследования, весь перечень и содержание 
доказательств исследованных судом отражается в единственном 
документе – протоколе судебного заседания. В нем, в соответс-
твии со ст.ст.87 и 87-1 УПК Украины содержится много сведений.  
Получается, что только в протоколе судебного заседания собраны 
все доказательства, на основе которых суд не только может, но и 
обязан принять итоговый документ. 

Но протокол судебного заседания, как это следует из содержания 
ст.87-1 УПК, к моменту удаления суда в совещательную комнату для 
вынесения приговора не готов. Законодатель для составления этого 
документа предоставляет суду временную отсрочку – он должен 
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быть подготовлен и подписан председательствующим и секретарем не 
позднее семи суток после окончания судебного разбирательства. Ч.2 
ст.87-1 УПК позволяет продлить этот срок до четырнадцати суток. 

Следовательно, суд, находясь в совещательной комнате, не имеет 
перед собой основного и единственного источника доказательства, 
опираясь на который он сможет вынести законный и справедливый 
приговор. Или может быть в основу приговора суд кладет дока-
зательства, удерживаемые в своей памяти (особенно по многотом-
ному делу, содержащему массу документов, свидетелей, эпизодов) 
и т.д.? Или все-таки приговор выносится на основании документов, 
содержащихся в материалах досудебного следствия, которые пол-
ностью готовы как к моменту начала судебного разбирательства, 
так в неизменном виде остаются в руках председательствующего в 
совещательной комнате? 

Суд, в отсутствие в момент вынесения приговора протокола су-
дебного заседания, лишен возможности проверки собранных доказа-
тельств (а значит, анализа находящихся в протоколе доказательств, 
сопоставлении доказательств между собой), их оценки с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности и достаточности для раз-
решения уголовного дела в судебном разбирательстве. 

Полученный в ходе исследования вывод требует кардинального 
вмешательства в содержание стадии судебного разбирательства, 
этапа постановления приговора. Подобный вывод актуален также 
для уголовно-процессуального законодательства Республики Бела-
русь и Российской Федерации.

а.в. дунаЄва 
національна академія внутрішніх справ

ПРИНцИПИ дІяЛЬНОсТІ сЛІдЧОгО  
ЩОдО РОзшУКУ ОБвИНУвАЧЕНОгО

Діяльність слідчого, яка направлена на організацію розшуку об-
винуваченого, який ухиляється від слідства, повинна базуватися на 
певних принципах, які складають стержень боротьби зі злочинністю 
та які використовує слідчий в своїй розшуковій діяльності.

Правова регламентація діяльності органів досудового слідства по 
здійсненню розшуку осіб, які ухиляються від слідства, дізнання та 
суду базується на підставі як кримінально-процесуальних принципів, 
так і додаткових основних ідей, які характерні саме для цієї спе-
цифічної функції слідчого. 

В науці кримінального процесу існують різні визначення по-
няття «принципів». Так, власне визначення цього поняття мають  
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М.С. Строгович [1, с.124], Т.Н. Добровольська [2, с.16], Я.О. Мо-
товіловкер [3, с. 22], М.М. Михеєнко [4, с.102], В.М. Тертишник [5, 
с.184] (перелік науковців зазначено в залежності від появи визначень 
в науковій літературі) та інші вчені, які в основу власних визна-
чень поклали погляди наведених авторів, однак їх об’єднує спільне: 
принцип – це основні вихідні положення, на яких базується кримі-
нальний процес.

Незважаючи на те, що в науці кримінального судочинства наве-
дено велику кількість понять терміну «принципи», ніхто з науковців 
так і не вказав на те, що ж необхідно розуміти під принципами 
здійснення розшуку. Лише в збірнику матеріалів міжнародної на-
уково-практичної конференції «Теорія та практика кримінального 
судочинства», яка проходила в Харківському національному універ-
ситеті внутрішніх справ 20-21 травня 2011 року. О.В. Захарченко 
зупиняється на питанні дослідження принципів, якими необхідно ке-
руватися під час здійснення розшуку обвинуваченого [6, с.183]. Так, 
до принципів, які характерні для здійснення розшуку, вона відносить: 
точність вихідної інформації; планомірність розшуку; безперервність 
розшуку; оперативність в організації та проведенні розшукових за-
ходів; організація взаємодії між слідчим та органом дізнання; органі-
зація взаємодії між органами досудового слідства та громадськість.

Однак, як відомо, кожна наука, галузь права, інститут базуються 
на власних принципах, які складаються з конституційних, загальних 
і спеціальних принципів. 

Більш детально зупинятись на конституційних та загальних при-
нципах розшукової діяльності не будемо, так як це питання є темою 
іншого дослідження, лише перерахуємо їх: законність, державна мова 
провадження, дотримання прав і свобод людини, право на свободу та 
особисту недоторканість, недоторканість житла, рівність всіх учас-
ників перед законом і судом, встановлення об’єктивної істин, презум-
пція невинуватості. Увагу ж зосередимо на спеціальних принципах 
розшукової діяльності.

Ознайомившись з наведеними О.В.Захарченко принципами розшу-
кової роботи, які ми вважаємо належать до спеціальних, розглянемо 
більш конкретніше кожен з цих принципів та визначимо власні.

Специфіку і характер розшукової діяльності, з нашої точки зору, 
визначають:

1. Принцип точності вихідної інформації. Початковий успіх 
організації розшуку обвинувачених, які ухиляються від явки за 
викликом слідчого, органу дізнання чи суду, полягає в точності ін-
формації отриманої органами досудового слідства про особу, яку 
об’явили у розшук. В цьому відношенні діяльність слідчого, органу 
дізнання повинна бути направлена, передусім, на вивчення особ-
ливості обвинуваченого в скоєнні злочину. Для того, щоб за міні-
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мальних витрат у найкоротший строк обвинуваченого було виявлено, 
важливим завданням слідчого є правильна та точна інформованість 
органу дізнання, тобто тієї структури, яка буде безпосередньо зай-
матися розшуком.

2. Принцип планомірності розшуку знаходить своє вираження 
про взаємодії органів дізнання та слідчого, як по зупиненим кримі-
нальним справам, так і тих випадках, коли обвинувачений оголошений 
у розшук без зупинення кримінальної справи. Складання злагодженого 
плану по розкриттю злочину повинно здійснюватись по кожній справі. 

3. Принцип безперервності розшуку. Вимоги безперервності 
розшуку базуються на тому, що по своїй сутності розшукова діяль-
ність часто виступає як процес переслідування злочинця. Якщо не-
обґрунтовано зупиняється розшукова діяльність – втрачається мож-
ливість з використанням найменших сил та засобів ОВС швидкого 
встановлення місцезнаходження обвинуваченого, який ухиляється від 
слідства та суду. 

4. Принцип оперативності означає швидкість в здійсненні роз-
шукових заходів та гнучкість в їх плануванні з урахуванням ситуацій, 
які змінюються [7, с. 89-94].

5. Принцип взаємодії, на наш погляд, може бути визначений як 
елемент організації розслідування, що складається в погодженому 
визначенні і здійсненні слідчих дій, оперативно-розшукових та інших 
заходів під керівництвом слідчого з метою ефективного вирішення 
завдань кримінального судочинства.

6. Принцип наступальності передбачає систематичне прове-
дення розшукових заходів, що випереджають дії злочинців.

7. Принцип конспірації передбачає здійснення пошукових, роз-
шукових заходів в певній таємниці від осіб, яких перевіряють і роз-
шукують, а також від інших осіб, які не мають прямого службового 
відношення до організації і вчинення таких заходів.

8. Принцип поєднання гласних та негласних заходів при роз-
шуку злочинців, які переховуються випливає із змісту наведеного 
поняття «розшук обвинуваченого», яке являє собою систему гласних 
і негласних заходів, які використовуються органами слідства та 
дізнання з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого.

Отже, на думку автора, до спеціальних принципів розшукової 
діяльності щодо встановлення місцезнаходження обвинуваченого на-
лежать: точності вихідної інформації, планомірності розшуку, безпе-
рервності розшуку, оперативності, взаємодії, наступальності, конспі-
рації, поєднання гласних та негласних заходів при розшуку злочинців.
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вОПРОсЫ зАЩИТЫ ТАЙНЫ ЛИЧНОгО ОБЩЕНИя: 
УгОЛОвНО-ПРОцЕссУАЛЬНЫЙ АсПЕКТ

Конституция Республики Казахстан 1995 г. указывает на то, 
что неприкосновенной является частная жизнь. Причем в самосто-
ятельных пунктах статьи предусматривается право на тайну теле-
фонных переговоров, почтовой переписки и иных сообщений (п. 2. 
ст. 18). Конструкция статьи показывает, что значимым элементом 
института неприкосновенности частной жизни является конфиденци-
альное общение с другими людьми с использованием средств личного 
общения. 

Под средствами личного общения понимается переписка, теле-
графные, телексные, телефаксные сообщения, спутниковая связь, 
всемирная компьютерная сеть «Интернет».

Право на тайну корреспонденции определяется как гарантиро-
ванная государством возможность свободно обмениваться инфор-
мацией личного характера, не опасаясь, что она станет известна 
третьим лицам.

Впервые тайна переписки получила законодательное закрепление 
в Конституции СССР 1936 г. Наиболее основательно право тайны 
переписки было исследовано в работах Ф.М. Рудинского. Уже в 
Конституции СССР 1977 г. данное право граждан было расширено. 
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В частности, ст. 56 устанавливала, что тайна переписки, телефонных 
переговоров и телеграфных сообщений охраняется законом.

В Республике Казахстан ст. 24 Закона РК «О связи» от 18.05.1999 г.  
предусматривает охрану тайны личного общения граждан. Под ох-
раняемой информацией при этом понимается, не только переписка, 
но и телеграфные переговоры, почтовые и телеграфные сообщения, 
а также и всякие другие сведения, включая сообщения, переданные 
по факсу, телексу, радио, через космическую (спутниковую) связь, 
с использованием других технических каналов связи.

Прослушивание телефонных переговоров в СССР впервые по-
лучило законодательное закрепление в 1990 г., когда был принят 
Закон «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных республик». До этого про-
слушивание регламентировалось секретными инструкциями. В Ка-
захстане же право на прослушивание было закреплено за органами 
внутренних дел и Комитетом национальной безопасности в Законе 
Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
15 сентября 1994 года.

Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» не устанавливает какой-либо процессуальной формы для про-
ведения оперативно-розыскных действий, но в тоже время допускает 
использование полученных таким путем данных в качестве доказа-
тельств по уголовным делам после их процессуального оформления 
(признак документальности доказательств). 

И только благодаря изменениям, внесенным в уголовно-процессу-
альный кодекс Республики Казахстан (УПК РК), стал регламентиро-
ваться вопрос о порядке использования результатов оперативно-розыс-
кной деятельности в доказывании по уголовным делам. Потребность 
указать в статье 130 УПК РК порядок использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 
делам назрела уже давно, поскольку ссылка на статьи 125-128  
УПК РК не совсем оправдана, так как в указанных статьях больше 
регламентирован порядок собирания, закрепления и оценки доказа-
тельств, собранных следственным и судебным путем. А ведь часто 
возникала необходимость прокурору и следователю истребовать ма-
териалы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятель-
ности, в связи с чем целесообразность такого закрепления в УПК 
РК вполне оправдана.

В Законе РК «Об оперативно-розыскной деятельности» не ука-
зано, с какого момента возникает право органов, производящих 
оперативно-розыскные действия, на прослушивание телефонных пе-
реговоров, контроль почтовых отправлений и т.п. Прослушивание 
проводится для выявления преступлений (ст. 12. п. 4 Закона РК «Об 
оперативно-розыскной деятельности») и получения сведений о «приз-
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наках» подготавливаемого преступления, когда «нет достаточных 
данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела». Это 
означает, что на первом этапе прослушивание ведется безадресно, 
наугад, при отсутствии конкретного человека, который бы мог подоз-
реваться, что явно противоречит статье 18 Конституции РК.

Не менее интересным является и п. 7 ст. 12 Закона РК «Об 
оперативно-розыскной деятельности», согласно которой допускается 
прослушивание с уведомлением прокурора и последующим получе-
нием санкции в течение 24 часов. А как же быть, если прокурор, 
посчитав основания недостаточными, откажет в выдаче санкции?  
К сожалению, этот вопрос нигде не регламентирован.

Из смыслового содержания статьи 18 Конституции РК следует, 
что тайна считается нарушенной, если сообщается о виде или со-
держании посланного сообщения, о личности отправителя или по-
лучателя или о способах доставки, независимо от того, случайно 
или умышленно подслушиваются телефонные переговоры или они 
записываются.

Закон РК «О связи» особо отмечает, что операторы связи обес-
печивают гарантированную Конституцией РК тайну переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений, передаваемых по сетям телекоммуникаций, за исключе-
нием случаев ограничения этого права в случаях и порядке, прямо 
установленных законодательством. За нарушение тайны связи опе-
раторы несут ответственность.

Уполномоченные правоохранительные органы могут совершать дейс-
твия, ограничивающие тайну связи, в соответствии с двумя законами: 
УПК РК и Законом РК «Об оперативно-розыскной деятельности».

Примечательно, что уголовно-процессуальное законодательство 
Казахстана «признало» такое следственное действие, как прослуши-
вание и запись телефонных переговоров. Статья 237 УПК РК допус-
кает прослушивание и запись переговоров, ведущихся с телефонов 
и иных переговорных устройств. Тем самым, УПК не ограничивает 
следственные действия только одним видом связи.

Условиями проведения таких мероприятий выступают следующие 
основания:

— наличие возбужденного уголовного дела по тяжкому и особо 
тяжкому преступлению;

— вынесение следователем мотивированного постановления для 
получения санкции прокурора, Закон предъявляет определенные тре-
бования к содержательной стороне постановления (ч. 2 ст. 237 УПК 
РК);

— ограничен круг субъектов прослушивания;
— подозреваемый, обвиняемый и другие лица, располагающие 

сведениями о преступлении.
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Осуществление прослушивания и записи телефонных и иных пе-
реговоров ограничено шестимесячным сроком.

Следователь в течение всего установленного им в постановлении 
срока вправе в любое время истребовать от органа, осуществля-
ющего техническое прослушивание, фонограмму для ее осмотра и 
прослушивания.

Новеллой является то, что о результатах осмотра и прослуши-
вания фонограммы следователем составляется протокол, во время 
которого обязательно участие понятых и при необходимости – спе-
циалиста. Участники прослушивания и записи предупреждают об 
ответственности за разглашение сведений.

Вместе с тем, для усиления правовой защиты права на непри-
косновенность частной жизни, предлагается ввести обязательный 
судебный контроль за ограничением неприкосновенности частной 
жизни.

Введение в Республике Казахстан судебного контроля необходимо 
по следующим основаниям:

— приведением в настоящее время национального законодатель-
ства в соответствие с ратифицированными международно-правовыми 
нормами и реализации конституционного установления судебной 
власти в качестве гаранта прав и свобод граждан;

— законодатель, вводя конституционные полномочия суда на 
стадии предварительного расследования, предполагал, что судебная 
власть станет барьером на пути произвола органов, осуществляющих 
уголовное преследование, так как суд не отвечает за раскрываемость 
преступлений и качество следствия, не связан с обвинительной ус-
тановкой и узковедомственными интересами;

— обеспечением гражданам доступности судебной защиты на 
предварительном расследовании, а значит, возможностью быстрого 
и эффективного восстановления нарушенного права.

В пользу совершенствования судебной защиты права на непри-
косновенность частной жизни в РК путем расширения судебного 
контроля говорит опыт зарубежных стран. Зарубежный опыт весьма 
разнообразен, но его объединяет одно: суд рассматривается в ка-
честве главной гарантии прав и свобод личности.

В этой связи, думается, целесообразно идти по пути расширения 
судебного контроля и повышения роли судебной власти в Казах-
стане, что будет способствовать значительному прогрессу в деле 
построения правового государства.
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дО ПИТАННя ПРО КОНцЕПцІЮ сУЧАсНОї 
КРИМІНАЛЬНО-вИКОНАвЧОї ПОЛІТИКИ УКРАїНИ

І.С. Яковець серед суб’єктів кримінально-виконавчої політики 
виділяє суб’єктів визначення концептуальних напрямків політики. 
До якого слід віднести науковий потенціал країни, тобто науковців, 
які займаються розробками проблем у цій сфері, досліджують та 
обґрунтовують доцільність та визначають ефективність здійснення 
тих чи інших заходів, напрямків реформування та державного впливу 
[1, с. 67].

Вперше концептуальні засади кримінально-виконавчої політики 
були визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 
1991 р. №88 ”Про основні напрями реформи кримінально-виконавчої 
системи в Українській РСР” [2, с. 3-4]. Указами Президента України 
від 22 квітня 1998 р. 344/98 було утворено Державний Департамент 
з питань виконання покарання, 31 липня 1998 р. № 827 було затвер-
джено “Положення про Державний Департамент України з питань 
виконання покарань” [3;4]. Відповідно до Указу Президента України 
від 12 березня 1999 р. № 248/99 Державний департамент з питань 
виконання покарання був виведений з підпорядкування Міністерства 
внутрішніх справ України [5]. Постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 11 липня 2007 р. № 916 від 10.06.2009 р. було затверд-
жене “Положення Про Державний Департамент України з питань 
виконання покарань”. 

Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 394/2011, 
затверджено “Положення про Державну Пенітенціарну службу”, яка 
на сьогоднішній день забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері виконання кримінальних покарань. До основних завдань ДПтс 
України слід віднести:

— реалізацію державної політики у сфері виконання кримі-
нальних покарань;

— внесення пропозицій щодо формування державної політики у 
сфері виконання кримінальних покарань [6].

 Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 “Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 
2008 року “Про хід реформування системи кримінальної юстиції та 
правоохоронних органів”, було затверджено “Концепцію реформу-
вання кримінальної юстиції України”. Відповідно до даної Концепції, 
“система кримінальної юстиції – кримінальне, кримінально-процесу-
альне та кримінально-виконавче законодавство, а також органи та 
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установи кримінальної юстиції, які розглядають кримінальні справи, 
інститут державних обвинувачів (прокуратура), органи, наділені пов-
новаженнями проводити досудове розслідування, органи та установи 
виконання кримінальних покарань, адвокатура” [7].

Крім того, зроблено висновок про те, що зазнав певної гуманізації і 
Кримінально-виконавчий кодекс України, прийнятий 11 липня 2003 р.  
Вводиться служба пробації як інститут права іноземних держав, який 
використовується у двох значеннях: 1) вид покарання; 2) спеціальна 
служба. Служби пробації здійснюють свою діяльність у двох голо-
вних напрямах: 1) виконання відповідного виду покарання; 2) забез-
печення суду інформацією про соціальну характеристику особи, яка 
обвинувачується у вчиненні злочину, з метою найбільш адекватного 
для цієї особи запобіжного заходу або виду покарання [7].

Наступним етапом становлення кримінально-виконавчої політики 
стало затвердження Указом Президента України від 25.04.2008 р. 
№ 401/2008 “Концепції реформування Державної кримінально-ви-
конавчої служби”, відповідно до якої визначено основні напрями 
реформування кримінально-виконавчої служби, що має забезпечити 
в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах визначені за-
конодавством порядок і умови виконання покарання та відбування 
покарання засудженими, запровадити європейські норми у цій сфері 
шляхом додержання вимог Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (1950 р.) та виконання рекомендацій Європейсь-
кого комітету з питань запобігання катуванням або нелюдському чи 
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. 

Реформування кримінально-виконавчої служби потребує суттє-
вого перегляду державної політики у сфері виконання кримінальних 
покарань відповідно до нової соціально-політичної та економічної 
ситуації в державі, змін у практиці винесення вироків судами, 
до світового досвіду виконання кримінальних покарань і повинно 
здійснюватись узгоджено, в поєднанні з реформуванням інших де-
ржавних та соціальних інститутів, зокрема, прискоренням судової  
реформи [8].

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 
2008 р. № 1511 схвалено Концепцію Державної цільової програми 
реформування Державної кримінально-виконавчої служби на період 
до 2017 р., відповідно до якої очікуваними результатми є:

— привести акти законодавства у відповідність з Європейсь-
кими пенітенціарними правилами, що забезпечить функціонування 
Державної кримінально-виконавчої служби згідно із стандартами 
Ради Європи та Європейського Співтовариства;

— переобладнати гуртожитки установ виконання покарань під 
блочне розміщення засуджених, побудувати нові установи виконання 
покарань, а також збільшити обсяг житлової площі відповідно до 
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встановлених законодавством нормативів на одного ув’язненого в 
слідчих ізоляторах шляхом будівництва додаткових режимних кор-
пусів та нових слідчих ізоляторів;

— створити службу пробації у сфері відання Мін’юсту;
— зменшити кількість рецидивів злочинів та інших правопору-

шень в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;
— зміцнити кадровий потенціал Державної кримінально-вико-

навчої служби, утворити спеціалізований вищий навчальний заклад 
IV рівня акредитації для підготовки кадрів, знизити рівень правопо-
рушень з корупційними ознаками та іншими протиправними проявами 
серед персоналу зазначеної служби;

— формувати у громадськості належне розуміння важливості 
діяльності Державної кримінально-виконавчої служби [9].

таким чином, сучасна кримінально-виконавча політика україни 
повинна бути спрямована на приведення її у відповідність з Європей-
ськими пенітенціарними правилами, Європейськими правилами про 
попереднє ув’язнення, рішенням Європейського суду з прав людини у 
справах проти України та положенням Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод щодо заборони катування. Завдання 
з реалізації єдиної державної кримінально-виконавчої політики пок-
ладається на Державну пенітенціарну службу.
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вИзНАЧЕННя сУдОМ АПЕЛяцІЙНОї ІНсТАНцІї 
ІсТОТНОсТІ ТА НАсЛІдКІв ПОРУшЕНЬ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОцЕсУАЛЬНОгО зАКОНОдАвсТвА 

В проекті Кримінального процесуального кодексу України, розроб-
леного робочою групою з питань реформування кримінального су-
дочинства, створеною відповідно до Указу Президента України від  
17 серпня 2010 року № 820/2010 (далі – проект КПК) збережені 
межі суддівського розсуду у вирішенні питання, які з порушень не 
наведених у переліку безумовних підстав, можна визнати достатніми 
для скасування або зміни рішень, визначивши їх у якості істотних. 
Якщо межі подібного розсуду обмежені оцінкою лише тих порушень, 
на які вказали сторони у скаргах, це в свою чергу погоджується 
із межами апеляційного розгляду. Відповідаючи по суті заявлених 
вимог, суд вищої інстанції вправі самостійно оцінити істотність пору-
шень процесуального закону. Авторам проекту у ст.398, визначений 
критерій згідно з яким визначається чи є правомірним вихід за межі 
апеляційних вимог. Так, згідно з ч.2 ст.398 проекту КПК, суд апеля-
ційної інстанції вправі вийти за межі апеляційних вимог, якщо цим не 
погіршується становище обвинуваченого, особи, щодо якої вирішу-
валося питання про застосування примусового заходу медичного або 
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виховного характеру. Порушення кримінально-процесуального зако-
нодавства носять об’єктивний характер а їх зміст досить часто важко 
оцінити з точки зору того, як це порушення та наслідки його виправ-
лення можуть вплинути на вирішення кримінально-правових питань 
з якими перш за все і пов’язана оцінка становища обвинуваченого.  
В якості прикладу можна навести досить просту ситуацію. У касацій-
ному поданні на вирок суду яким І. було визнано винним у скоєнні 
злочину передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, прокурор вказав на 
безпідставність стягнення з І. 11000 грн. витрат, пов’язаних з його 
екстрадицією, оскільки вони не є судовими витратами та просив 
вирок змінити, виключивши з нього рішення про стягнення із засуд-
женого зазначеної суми. Суд погодився із вимогами прокурора, але 
зазначив, що вирок по справі не підписаний суддею, що, відповідно 
до вимог п. 9 ч. 2 ст. 370 КПК України, є безумовною підставою 
для його скасування, і що, у зв’язку з цим вирок щодо І. підлягає 
скасуванню у зв’язку з істотним порушенням вимог кримінально-про-
цесуального закону, а касаційне подання – частковому задоволенню. 
Тому враховуючи контрольний характер апеляційного та касаційного 
провадження, слід передбачити, що в разі виявлення в ході судового 
розгляду істотних порушень кримінально-процесуального закону, суд 
апеляційної інстанції зобов’язаний враховувати їх при постановленні 
рішення незалежно від того чи наведені у апеляціях учасників. 

Звертає на себе увагу відсутність у переліку безумовних підстав 
до скасування судового рішення, наведеному у ст.405 проекту КПК, 
будь-яких порушень, які мали місце на досудових стадіях. Особливо 
цікавим це виглядає з урахуванням того, що достатньою підставою 
для скасування вироку у зв’язку з істотним порушенням є вста-
новлення його можливого впливу на законність, обґрунтованість та 
справедливість вироку. Автори проекту фактично виключають мож-
ливість того, що будь-яке порушення з боку, наприклад, слідчого 
може носити характер безумовної підстави для скасування судового 
рішення. Проектом передбачена низка норм, які повинні гаранту-
вати незалежність суду при розгляді справи від висновків органів 
досудового слідства та прокурора, але зазначена редакція ст.405 
проекту КПК може негативно вплинути на оцінку слідчим судової 
перспективи своєї діяльності.

Слід зазначити, що проект КПК передбачає дві форми виправ-
лення виявлених процесуальних порушень. Так, ч.1 ст.408 проекту 
КПК містить виключний перелік випадків, коли суд апеляційної ін-
станції скасовує вирок чи ухвалу суду і призначає новий розгляд у 
суді першої інстанції. Вивчення ст.401 проекту КПК, яка визначає 
повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апе-
ляційної скарги, дозволяє зробити висновок, що у разі виявлення 
процесуальних порушень, які до зазначеного переліку не увійшли, 
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апеляційний суд повинен скасувати вирок повністю чи частково та 
ухвалити новий вирок або ухвалу. Таким чином, автори проекту 
розділяють порушення які можуть бути виправлені виключно новим 
судовим розглядом та порушення які можуть бути виправлені без-
посередньо судом апеляційної інстанції. І в першому, і в другому 
випадку обов’язковим елементом є повне скасування рішення суду 
першої інстанції, тому різні шляхи усунення наслідків судової по-
милки незрозумілі. В даному випадку суттєвість та зміст процесу-
ального порушення не має значення, так як справа в обох випадках 
розглядається заново в повному обсязі, тобто з вирішенням питання 
щодо винності особи та інших, які повинні бути вирішені при пос-
тановленні вироку. Але якщо в першому випадку у зацікавлених 
осіб виникає право апеляційного оскарження, в другому вони його 
позбавлені. Законодавцю для системного вирішення цього питання 
необхідно або закріпити у вітчизняному процесі модель повної апе-
ляції, яка виключає направлення справи на новий судовий розгляд до 
суду першої інстанції, або належним чином гарантувати право кожної 
особи на те, що обґрунтованість її засудження буде перевірено в 
двох судових інстанціях з дотриманням процесуального закону.
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ОБсяг ІНФОРМАцІї, яКИЙ МАЮТЬ МІсТИТИ 
МАТЕРІАЛИ ПОПЕРЕдНЬОї ПЕРЕвІРКИ ПОРУшЕНЬ 

АвТОРсЬКОгО ПРАвА І сУМІЖНИХ ПРАв

Діяльність по виявленню порушень авторського права і суміжних 
прав значно ускладнена неврегульованістю питань проведення попе-
редньої перевірки заяв та повідомлень про цей вид злочину. Безсум-
нівно, досягнення цілей і завдань по розкриттю і розслідуванню пору-
шень авторського права і суміжних прав обумовлено тим, наскільки 
вчасно прийняте рішення про порушення кримінальної справи. Проте, 
на шляху від отримання повідомлення про злочин і до притягнення 
винної особи до відповідальності правоохоронні органи здійснюють 
значний обсяг роботи, ефективність та успішність якої обумовлена, 
як правило, якістю проведення дій на початковому етапі розсліду-
вання, що в свою чергу залежить від ефективності перевірки, яка 
передує порушенню кримінальної справи. 

Дослідження матеріалів кримінальних справ, показало, що у 
справах про порушення авторського права і суміжних прав майже 
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завжди проводилася попередня перевірка матеріалів, що надійшли до 
правоохоронних органів. Позитивним є те, що за наявності поперед-
ньої перевірки слідчий може заздалегідь (до порушення кримінальної 
справи) ознайомитися із зібраними матеріалами, має можливість 
співпрацювати у цьому напрямку з оперативними співробітниками, 
а отже обрати найбільш оптимальний момент, у тактичному відно-
шенні, для порушення кримінальної справи. 

На наш погляд у справах про порушення авторського права і 
суміжних прав для прийняття обґрунтованого рішення про пору-
шення кримінальної справи, матеріали попередньої перевірки повинні 
містити наступний мінімум інформації і документів:

1) Письмова заява громадянина чи представника юридичної 
особи, або протокол усної заяви про порушення авторського права 
та суміжних прав.

2) Письмові пояснення заявника з:
а)  інформацією про заявника 
б)  документи, що підтверджують факт належності авторського 

права.
в)  інформацією про порушення якого саме права йде мова (май-

нового чи не майнового), про предмет злочинного посягання і його 
індивідуальні ознаки та інформацією про охороноздатність твору. 

г)  інформацію про характер і розмір шкоди бажано з роз’ясненням 
методики розрахунку. 

д)  інші відомості, якими володіє заявник, про місце, час та інші 
відомі обставини факту порушення авторського права і суміжних прав.

3) Матеріали попередньої перевірки мають містити відомості 
про контрафактні примірники творів. 

4) Рапорт про виявлення ознак порушення авторського права 
і суміжних прав та додані до нього матеріали, отримані у ході про-
ведення оперативно-розшукових заходів, ревізій чи документальних 
перевірок.

5)  Документи, що підтверджують факт незаконного відтворення, 
розповсюдження, виконання чи іншого порушення авторського права 
і суміжних прав – бухгалтерська, фінансова і податкова докумен-
тація порушника, касові та товарні чеки, документи на право здійс-
нення підприємницької діяльності, протоколи проведення відповідних 
оперативно-розшукових заходів тощо. 

6)  Протокол огляду місця події. 
Необхідно пам’ятати, що ефективність розслідування злочинних 

порушень авторського права і суміжних прав безпосередньо обумов-
лена швидкістю і рішучістю дій слідчого на початковому етапі, узгод-
женою співпрацею із оперативними підрозділами, так як затягування 
із прийняттям рішення про порушення кримінальної справи у даному 
випадку не припустиме і матиме наслідком втрату слідів злочину, 
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знищення документів та предметів, які можуть бути використані у 
якості речових доказів. 

і.д. іванюк 
львівський національний університет ім. і. франка

ПРАвО НА ПЕРЕКЛАд У КРИМІНАЛЬНОМУ 
сУдОЧИНсТвІ УКРАїНИ ТА зЛОвЖИвАННя НИМ

Однією із проблем кримінального судочинства України є недоб-
росовісне використання суб’єктами кримінально-процесуальних від-
носин своїх процесуальних прав. В останні роки у правовій літе-
ратурі поряд із дискусіями щодо розширення змісту та обсягу тих 
чи інших процесуальних прав йде мова про необхідність захисту 
самого кримінального судочинства від численних зловживань з боку 
учасників процесу при використанні наданих їм процесуальних прав. 
Не виникає виключень й у випадку реалізації права на переклад та 
здійснення діяльності з перекладу. 

Конвенція з прав людини та основоположних свобод, ратифіко-
вана Законом України № 475/97–ВР від 17.07.1997 р., у п. 1 (е) ст. 6 
серед обов’язкових складових права на справедливий суд визначає 
право обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення 
одержувати безоплатну допомогу перекладача у разі, якщо він не 
розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею. 
Допомога перекладача надається особам з метою забезпечення рів-
ності та змагальності і має на меті попередження будь-якої нерів-
ності між обвинуваченим, який не знає мови, що використовується у 
суді, та обвинуваченим, який розуміє цю мову і розмовляє нею [1]. 

Чинним КПК України, зокрема ст.ст. 19, 62, 691, 93, 128, 223, 254, 
270, 285, 341, 344, 379 передбачено залучення до участі у розгляді 
кримінальних справ перекладача також для забезпечення перекладу 
процесу іншим суб’єктам кримінального провадження (в тому числі 
потерпілому, цивільному позивачу, свідку і т.д.). Так, ст. 19 КПК 
України передбачає, що особам, які беруть участь у справі і не 
володіють мовою судочинства, забезпечується право робити заяви, 
давати показання, заявляти клопотання, знайомитися з усіма ма-
теріалами справи, виступати в суді рідною мовою і користуватися 
послугами перекладача. 

За даних обставин видається актуальним питання достатності 
рівня володіння особою мовою судочинства, оскільки відсутність 
чіткого законодавчого визначення даного поняття дозволяє несум-
лінним учасниками процесу зловживати правом на переклад у кримі-
нальній справі, або, навпаки, стати причиною істотних порушень 
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вимог кримінально-процесуального закону щодо незабезпечення 
обов’язкової участі перекладача у справі, що може потягнути ска-
сування процесуальних рішень у справі. О.І. Александрова, вважає, 
що “питання про те, наскільки вільно особа володіє тою чи іншою 
мовою, може остаточно вирішуватись лише нею самою”. На думку 
І.І. Бунової для призначення перекладача важливою є і позиція 
особи, яка здійснює кримінальне судочинство, оскільки участь пере-
кладача обов’язкова також у випадках, коли учасник кримінального 
судочинства недостатньо володіє мовою, на котрій ведеться судо-
чинство по кримінальній справі, хоча і не заявляє клопотання про 
запрошення перекладача. Погоджуємось із пропозицією І.І. Бунової, 
яка відзначає, що за наявності у слідчого, дізнавача, судді сумнівів 
у тому, що особа у достатній мірі володіє мовою судочинства, їй 
необхідно роз’яснити право мати перекладача, а при її відмові від 
забезпечення перекладача отримати від неї власноручну письмову 
розписку про таку відмову з вказівкою на конкретну причину. При 
цьому необхідно детально опитати особу про її місце народження, 
освіту, місце праці та місце проживання, що могло б у повній мірі 
сприяти усвідомленню рівня володіння особою відповідною мовою, а 
також витребувати підтверджуючі документи. Якщо ж особа на будь 
якому етапі забажає запрошення перекладача, то це клопотання, на 
нашу думку, слід вирішувати із врахуванням наявної інформації щодо 
рівня володіння мовою у матеріалах справи. Також, погоджуємось 
із думкою Я.М. Ішмухаметова, що “особа може заявити клопотання 
про надання йому перекладача на будь-якому етапі кримінального 
судочинства. За ним зберігається право звернутись із клопотанням 
про надання перекладача, однак ті слідчі дії, при проведенні яких 
він за власною ініціативою відмовився від допомоги перекладача, не 
можуть розглядатись як порушення принципу мови”.

Іноді у правовій літературі з метою визначення рівня знань від-
повідної мови пропонується призначати мовну експертизу, однак на-
вряд чи у цьому є необхідність, оскільки на даний час не визначено 
методики та механізмів її проведення, рівень же володіння мовою су-
дочинства можна встановити, дослідивши побутові умови відповідної 
особи. Можливість проведення мовної експертизи, на нашу думку, 
використовуватиметься недобросовісними учасниками судового про-
вадження для зловживання своїми правами і затягування розгляду 
справи. Таку ж позицію підтримав і Верховний Суд України розгля-
даючи касаційну скаргу засудженого К. на вирок Апеляційного суду 
Дніпропетровської області , мотивовану порушенням його права на 
переклад документів на російську мову. В своїй ухвалі колегія суддів 
Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України 
зазначила, що особа К. не заявляв клопотання про призначення 
йому перекладача, про що власноручно українською мовою зробив 
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відповідний запис, він є громадянином України, в ній постійно про-
живає, працював у правоохоронних органах України, а тому має 
володіти державною українською мовою, що спростовує доводи К. 
про порушення його права на захист.

Таким чином, в ході кримінального судочинства, з одного боку, не-
обхідно вживати заходів для забезпечення конституційного права на 
користування власною (рідною) мовою, а з іншого – на запобігання 
зловживання процесуальними правами учасниками процесу. Перспек-
тивною у даному контексті видається пропозиція Л.А. Костіної щодо 
запровадження інституту атестованих судових перекладачів шляхом 
ведення органами юстиції спеціального реєстру. Це запобігатиме за-
тягуванню розгляду справи й допоможе швидко знайти заміну пе-
рекладачу у разі його відводу чи заміни та, в кінцевому результаті, 
сприятиме наближенню процесу до європейських стандартів. 

е.Б. іЩенко
національна академія прокуратури україни

РЕАЛІзАцІя ПРИНцИПУ зАБЕзПЕЧЕННя ПРАвА  
НА зАвЕРшЕННя КРИМІНАЛЬНОгО ПРОцЕсУ  

в РОзУМНИЙ сТРОК

Останнім часом підвищена увага приділяється забезпеченню прав 
громадян на розслідування та судовий розгляд кримінальних справ 
у розумні строки. Актуальність даної проблеми обумовлена, насам-
перед, зростаючою кількістю скарг проти України, що подаються до 
Європейського суду з прав людини (далі – Суд або Європейський 
суд). Водночас, слід зазначити, що кількість задоволених Судом 
скарг з цього питання також зростає. І, скоріш за все, така тенденція 
збережеться до тих пір, поки українські суди всіх рівнів та інші дер-
жавні органи не почнуть орієнтуватися при розгляді і розслідуванні 
кожної справи на європейські стандарти та принципи.

У сучасний період реформування кримінально-процесуального за-
конодавства України проблема втілення міжнародно-правових при-
нципів у вітчизняне законодавство постає особливо гостро. Розгля-
даючи вказану проблему, необхідно зауважити наступне.

31 жовтня 1995 року Верховною Радою України прийнято Закон 
«Про приєднання України до Статуту Ради Європи» і, таким чином, 
наша держава зобов’язалася привести своє внутрішнє законодавство 
у відповідність до норм цієї організації. Про це ж йдеться і в ч. 1 ст. 9  
Конституції України, де зазначено, що чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 
частиною національного законодавства України.
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Крім цього, 17 липня 1997 року Україною ратифіковано європей-
ську Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, 
1950 року (далі – Конвенція). Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції 
кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом. 

Отже, приєднання України до Європейської системи охорони прав 
людини полягає не тільки в зобов’язанні нашої країни дотримуватись 
зафіксованих у Конвенції прав та свобод, а й у визнанні юрисдикції 
Суду.

Таким чином, принципи, закріплені у ратифікованих Україною 
міжнародно-правових актах, в тому числі принцип завершення про-
цесу у розумний строк, а також практика Європейського суду з 
цього питання повною мірою мають враховуватися при реформуванні 
національного кримінально-процесуального законодавства. Інакше ка-
жучи, судова реформа, що проводиться в Україні, не може бути 
відірвана від критеріїв та стандартів, закріплених у так званому 
«європейському процесуальному праві». Необхідно, щоб положення 
Конвенції, в тому числі і критерії справедливого розгляду справи в 
розумні строки, знайшли втілення в процесуальному законодавстві 
нашої держави. Це особливо важливо і тому, що значна кількість 
скарг, поданих українськими громадянами до Суду, пов’язана саме з 
порушенням п. 1 ст. 6 Конвенції в частині недотримання розумних 
строків. 

При цьому, слід зазначити, що при визначенні терміну «розумний 
строк» мова не йде про встановлення будь-яких точних строків, які 
мають чітке числове вираження. Як показує практика, навіть закріп-
лення у кримінально-процесуальному законодавстві різних процесу-
альних строків не виключає повністю ситуації їх порушення. І навряд 
чи вдасться з точністю до доби визначити зміст поняття «розумні 
строки» з урахуванням різнорідності та різного ступеню складності 
кримінальних справ. Однак, розробка критеріїв розумності строків 
провадження у кримінальних справах необхідна. Це одна з умов 
діючої, а не декларативної імплементації міжнародних стандартів пра-
восуддя в українську практику. 

Термін «розумний строк» не є новим для внутрішнього законо-
давства України. Так, Кодекс адміністративного судочинства, прий-
нятий Верховною Радою України 6 липня 2005 року, у п. 11 ч. 1 ст. 3 
визначає поняття «розумний строк» як найкоротший строк розгляду 
і вирішення адміністративної справи, достатній для надання своє-
часного (без невиправданих зволікань) судового захисту порушених 
прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах. Проте, у 
чинному Кримінально-процесуальному кодексі України це поняття, 
його критерії та гарантії дотримання до теперішнього часу не закріп-
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лені, що негативно впливає на ефективність системи кримінального 
правосуддя. В підтвердження цього можна навести той факт, що 
нерідко на момент розгляду справи судом спливає строк давності 
притягнення особи до кримінальної відповідальності за той чи інший 
злочин, у зв’язку з чим суд змушений закривати кримінальну справу 
та звільняти таку особу від відбуття покарання.

З огляду на викладене, варто проаналізувати досвід окремих 
країн СНД щодо реформування кримінально-процесуального зако-
нодавства.

Сучасне кримінально-процесуальне законодавство країн СНД йде 
по шляху закріплення в КПК основних принципів кримінального про-
цесу в окремих нормах, відповідно міжнародним стандартам.

КПК Республіки Молдова (2003 р.), у ч. 1 ст. 19 «Вільний доступ 
до правосуддя», передбачає: «будь-яка особа має право на справед-
ливий розгляд і вирішення його справи у розумні строки незалежним 
і неупередженим судом». А ст. 20 надає тлумачення цього принципу. 
Відповідно до вимог даної статті, до критеріїв визначення розумних 
строків віднесені: складність справи, поведінка учасників процесу та 
органу кримінального переслідування і судової інстанції.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 20 КПК Республіки Молдова, кримі-
нальне судочинство здійснюється у невідкладному або пріоритетному 
порядку у кримінальних справах стосовно заарештованих осіб та 
неповнолітніх. Аналогічна норма передбачена у ст. 14 «Право на 
завершення кримінального процесу в розумний строк» Кримінально-
процесуального закону Латвійської Республіки.

КПК Російської Федерації 30 квітня 2010 року доповнено ст. 6.1, 
в якій зазначено, що кримінальне переслідування, призначення пока-
рання та припинення кримінального переслідування мають здійсню-
ватися у розумний строк. У пункті 3 цієї ж статті наведено критерії 
визначення розумності строків у кримінальному процесі. Згідно цієї 
норми, при визначенні розумного строку кримінального судочинства, 
який включає в себе період з моменту початку здійснення кримі-
нального переслідування до моменту припинення кримінального пе-
реслідування або винесення обвинувального вироку, враховуються 
такі обставини, як правова та фактична складність кримінальної 
справи, поведінка учасників кримінального процесу, достатність та 
ефективність дій суду, прокурора, керівника слідчого органу, слід-
чого, начальника підрозділу дізнання, органу дізнання, дізнавача, 
направлених на своєчасне здійснення кримінального переслідування 
чи розгляд кримінальної справи, а також загальна тривалість кримі-
нального судочинства. 

Водночас, законодавець, визначаючи критерії розумності строків 
у кримінальному процесі, в п. 4 ст. 6.1 КПК РФ закріпив вимогу 
стосовно того, що обставини, пов’язані з організацією роботи органів 
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дізнання, слідства, прокуратури і суду, а також розгляд кримінальної 
справи різними інстанціями не можуть братися до уваги як підстави 
для перевищення розумних строків здійснення кримінального судо-
чинства.

Отже, проаналізувавши наведені норми, закріплені у кримінально-
процесуальному законодавстві різних країн, слід зазначити, що влада 
цих країн йде по шляху імплементації принципів міжнародного права 
у внутрішнє законодавство. Підтвердженням цьому є практика Єв-
ропейського суду, який, розглядаючи факти порушень розумності 
строків провадження у справах, враховує саме такі критерії як склад-
ність справи, поведінку сторін та інших учасників процесу, дії або 
бездіяльність органів кримінального переслідування та суду.

Цей позитивний досвід Молдови, Латвії та Росії може бути ви-
користаний при реформуванні кримінально-процесуального законо-
давства України.

Підсумовуючи викладене, хотів би підкреслити наступне.
На мою думку, право на завершення кримінального процесу у 

розумний строк має увійти до нового КПК України як один із при-
нципів кримінального процесу. 

Поняття «розумного строку» та його критерії повинні бути за-
кріплені в окремій нормі. 

При визначенні критеріїв розумності строків законодавцю, безу-
мовно, слід враховувати практику Європейського суду (і не тільки у 
розгляді скарг проти України), а також позитивний досвід у цьому 
питанні інших країн. 

каЗЫБекБи БуйтекулЫ
кандидат юридических наук

павлодарский юридический колледж Мвд рк

ОРгАНИзАцИОННО-ПРАвОвЫЕ ОсНОвЫ 
ПРОТИвОдЕЙсТвИя НЕзАКОННОМУ ОБОРОТУ 

НАРКОТИЧЕсКИХ сРЕдсТв И ПсИХОТРОПНЫХ 
вЕЩЕсТв в РЕсПУБЛИКЕ КАзАХсТАН

Современному этапу высочайшего развития человеческой циви-
лизации, затронувшей различные сферы человеческой деятельности, 
в то же время свойственны такие негативные проявления, носящие 
транснациональный характер, как организованная преступность, нар-
кобизнес, международный терроризм. Именно индустрия наркобиз-
неса определила в значительной степени динамику и перспективы 
развития транснациональной преступности.
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Наркобизнес, являясь подструктурой организованной преступ-
ности, оказывает серьезное негативное воздействие на правопорядок 
и социальную стабильность в государстве. Огромные доходы от не-
законной деятельности позволяют торговцам наркотиками влиять на 
внутреннюю политическую и экономическую жизнь страны, подде-
рживать коррупцию. 

В 2011 г. в Казахстане было зарегистрировано 15 832 правона-
рушения, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и одурманивающими веществами, а также со-
вершенных на почве наркомании.

В Республике Казахстан официально зарегистрировано более  
100 тыс. наркоманов. Простое сопоставление этих данных приводит 
к выводу о том, что официальная статистика о преступлениях в 
сфере наркооборота показывает лишь вершину айсберга, а реальное 
положение гораздо хуже. Особенно тревожным является то обсто-
ятельство, что, во-первых, возрастает доля потребления так назы-
ваемых тяжелых наркотиков (героин, ЛСД и т.п.) и, во-вторых, в 
сферу наркооборота активно вовлекаются молодежь и школьники.  
В результате проведенного недавно в г. Алматы опроса 3 тысяч под-
ростков в возрасте от 7 до 18 лет выяснилось, что 6,6% опрошенных 
уже успели попробовать наркотики, из них большинство употребляет 
их регулярно, а 5% детей – законченные наркоманы. 

Для всего международного сообщества проблема распространения 
наркотиков является не менее актуальной, чем для Казахстана.  
В связи с этим разрабатывается и внедряется в практику широкий 
комплекс экономических, социальных, организационных, медицин-
ских и правовых мер. Наркомания – явление социальное, и поэтому 
бороться с ней необходимо прежде всего социально-экономическими 
методами. Вместе с тем существенное значение имеют и меры сугубо 
юридического характера, поскольку они создают соответствующую 
правовую базу для применения иных мер.

Вместе с тем, несмотря на обилие соответствующих актов, рег-
ламентирующих правовой оборот наркотических средств и психо-
тропных веществ, контроль за их применением вести непросто. 

Охрана и укрепление здоровья граждан является неотъемлемым 
условием жизни общества, поскольку здоровье, как и жизнь, есть 
высшее неотчуждаемое первостепенное благо, без которого утрачи-
вают значение в различной степени многие иные социальные блага. 
Конституция РК гласит: “Каждый имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь”. Охрана здоровья осуществляется совокуп-
ностью мер политического, экономического, правового, социального, 
культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического характера и направлена на сохранение и ук-
репление физического и психического здоровья каждого человека, 
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поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему 
медицинской помощи в случае утраты здоровья. Важное место в 
правовом обеспечении гарантий охраны здоровья, соблюдения прав 
человека и его социальной защищенности в числе других имеют 
уголовно-пpавовые меpы.

Уголовно-пpавовая охpана здоpовья и нравственности осущест-
вляется нормами различных разделов и глав Особенной части Уго-
ловного кодекса – о преступлениях против личности, общественной 
безопасности, экологических преступлениях и т.д. Однако задачей 
этих норм является обеспечение неприкосновенности здоровья и 
нравственности отдельной (персонифицированной) личности. 

Необходимым и решающим условием правильной квалификации 
преступлений можно назвать точный социально – правовой анализ 
признаков совершенного деяния. Установление же тождества фак-
тических обстоятельств преступления и признаков соответствующей 
уголовно – правовой нормы является одним из основных условий 
соблюдения законности при отправлении правосудия по уголовным 
делам. Проблема квалификации преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, является не только одной из наиболее 
сложных в уголовном праве, но и наиболее значимой для практики 
расследования и судебного разбирательства.

Логическое и структурное совершенство уголовно – правовых 
норм – важная предпосылка для правильной квалификации деяний, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных ве-
ществ является одной из актуальных проблем современного обще-
ства, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, эко-
номике страны, правопорядку, а также безопасности государства. 
Сохраняется высокий уровень незаконного распространения нарко-
тиков среди населения страны, особенно в детской и молодежной 
среде. В этих условиях требуется усилить реализацию адекватных 
и эффективных мер противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту. Безусловно, от того, как будет склады-
ваться судебная практика рассмотрения дел данной категории, во 
многом зависит эффективность борьбы с этими преступлениями.

В правоприменительной практике при квалификации незакон-
ного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов возникает ряд трудностей, устранение или минимизация 
которых требует решения на теоретическом уровне. Наиболее ак-
туальны такие вопросы: доказывание осведомленности лица, совер-
шающего названные незаконные деяния, о том, что эти средства 
и вещества являются наркотическими или психотропными либо их 
аналогами; квалификация незаконных приобретения, хранения, пере-
возки, изготовления или переработки, совершенных с целью сбыта; 
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отграничение незаконной перевозки от незаконной пересылки ука-
занных средств, веществ или их аналогов.

Необходимость доказывания осведомленности лица, совершаю-
щего незаконные деяния, связанные с названными средствами, вещес-
твами или их аналогами, обосновывается теоретическим положением, 
в соответствии с которым “психическое отношение к объективным 
признакам, имеющим место во время совершения деяния (действия 
или бездействия), должно всегда выражаться в их осознании, неза-
висимо от того, являются они признаками основного состава, обстоя-
тельствами, квалифицирующими или отягчающими ответственность”. 
Таким признаком, присущим основным, квалифицированным и особо 
квалифицированным составам указанных преступлений, является, в 
частности, предмет преступления – наркотические средства, психо-
тропные вещества или их аналоги. При этом, представляется необ-
ходимым и достаточным осознание виновным именно общественной 
опасности негативного психоактивного воздействия на организм че-
ловека указанных предметов и не обязательно знание их наимено-
ваний и осведомленности об отнесении их к аналогам наркотических 
средств или психотропных веществ.

Установление и доказывание осведомленности лица, совершившего 
указанные деяния, о том, что их предметом являются наркотические 
средства, психотропные вещества или их аналоги, в следственной и 
судебной практике связано с решением двух проблем.

Первая заключается в установлении и доказывании осведомлен-
ности лица, что средства или вещества являются соответственно 
наркотическими или психотропными; вторая – что средства и ве-
щества представляют собой аналоги наркотических средств или пси-
хотропных веществ.

Вторая проблема сложнее, поскольку связана с установлением и 
доказыванием осведомленности лица не только о негативном психо-
активном воздействии средств и (или) веществ на организм человека, 
но еще и о сходстве их по химической структуре и свойствам с 
наркотическими средствами и (или) психотропными веществами.

Установление сходства химической структуры требует специ-
альных знаний, доступно эксперту или специалисту, в связи с чем 
осведомленность о нем иного лица практически не поддается уста-
новлению и доказыванию. В этой связи следует установить и до-
казать осведомленность лица о сходстве иных, помимо химических, 
свойств аналога со свойствами наркотических средств и психо-
тропных веществ. К таким, в первую очередь, должны относиться 
психоактивные свойства аналога, которые по своему воздействию 
на организм и психосоматическое состояние человека должны быть 
сходны с определенным наркотическим средством или психотропным 
веществом.
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Уголовно-правовые меры воздействия, как известно, относятся 
к наиболее строгим мерам государственного принуждения и при-
меняются в целях устранения имеющих место в обществе фактов 
правовой аномалии, когда иными, кроме как принудительными, го-
сударственными мерами воздействия преодолеть такого рода деяния 
невозможно. Строгие законодательные меры государственного при-
нуждения за такие факты социально аномального поведения, как 
распространение наркотиков в республике, нуждаются в их обяза-
тельном введении и применении в силу того, что другие меры воз-
действия не способны сдержать галопирующий рост распространения 
наркотических средств или психотропных веществ в нашей стране.

Включение в содержание мер государственного принуждения за 
факты незаконного распространения наркотических средств или пси-
хотропных веществ уголовно-правового содержания и характера, под 
которыми следует понимать предусмотренные уголовным законом 
различные правовые ограничения, лишения, обременения и иные ка-
рательного содержания и свойства меры принуждения, может дать 
дополнительные возможности для превентирования и пресечения 
фактов распространения наркотиков в стране.

и. калиМБет
Международный гуманитарный университет

гЕНЕзИс вОзНИКНОвЕНИя ПОНяТИя 
«ТАКТИЧЕсКАя ОПЕРАцИя»  

в КРИМИНАЛИсТИЧЕсКОЙ НАУКЕ

История криминалистики свидетельствует о том, что на каждом 
этапе ее развития ученым и практикам приходилось решать задачи 
как общего, так и частного характера. Их сущность в значительной 
мере определялась потребностями правоохранительной деятельности 
в борьбе с преступностью.

Прикладной характер криминалистических знаний всегда имел 
большое значение для обеспечения правоохранительной функции го-
сударства, интерес которого состоял в том, чтобы найти как можно 
более эффективные способы и средства противодействия преступ-
ности. Эта функция всегда считалась определяющей безопасность 
и стабильность любого государственного образования и разве что 
уступала по своей значимости оборонительной функции.

Если мировому сообществу удастся как-то решить проблему пре-
дотвращения войн, то самой большой опасностью для человечества, 
его демократического и экономического развития останется интен-
сивно растущая национальная и транснациональная преступность, ко-
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торая в настоящее время включает в себя и традиционно уголовные, 
военные, экологические, генетические, и прочие угрозы. [1, c.5-7]

Постоянно изменяющаяся криминогенная ситуация требовала от 
криминалистической науки разработки новых, эффективных способов 
борьбы с преступностью, таких которые были бы адекватными, ор-
ганизованными органами каковыми являются «криминалистические 
операции».

Разработкой вопросов, относящихся к проблеме тактических 
операций применительно к деятельности следственных, оперативно-
розыскных и иных органов, занимались многие советские ученые  
(Р.С. Белкин, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, А.А. За-
катов, Б.Г. Кульчицкий, В.А. Образцов, А.Д. Трубачев, В.И. Ши-
канов, Н.П. Яблоков, и др).

Сейчас трудно определить, кем из ученых введен термин «так-
тическая операция» применительно к деятельности по раскрытию и 
расследованию преступлений. Представляется, что приоритет в этом 
плане и по праву «отцом» идеи считается А.В. Дулов. [2, c.7]

Раскрывая тему в аспекте постановки проблемы, А.В. Дулов оп-
ределяет ее как «совокупность следственных, оперативных, ревизи-
онных и иных действий, разрабатываемых и производимых в процессе 
расследования по единому плану под руководством следователя с 
целью реализации задачи, которая не может быть решена производс-
твом по делу отдельного следственного действия». [2, c.8]

Сущность тактической операции проявляется в практике рассле-
дования, в тех научных проблемах, которые возникают в результате 
анализа практики, с целью оказания помощи практической деятель-
ности по расследованию. [3, c.11-12]

Высказанная идея о необходимости разработки тактических опе-
раций была поддержана советскими криминалистами. В разработку 
проблем тактической операции активно включился Л.Я. Драпкин и 
В.И. Шиканов, которыми по данной тематике опубликован целый 
ряд работ. В работе В.И. Шиканова «Актуальные вопросы уголов-
ного судопроизводства и криминалистики в условиях современного 
научно-технического прогресса», рассматривается комплекс таких 
вопросов как основы теории операции, сущность, понятие. Операции 
исследуются как специфическая форма сотрудничества следователя 
с оперативными службами органа дознания. В работе рассматрива-
ется и такие вопросы, как прокурорский надзор за законностью так-
тических операций, осуществляемых с участием оперативных служб 
органа дознания. [3, c.9-10]

Р.С. Белкин вместо термина «операция» использует – сложная 
тактическая «комбинация» как синоним и считает, что тактическая 
комбинация – это совокупность тактических приемов или следст-
венных действий для решения конкретного задания.
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О.Я. Баев, определяет, что не принципиально каким термином «опе-
рация» или «комбинация», в данном контексте нужно пользоваться.

Правы криминалисты которые рассматривают тактическую опе-
рацию как самостоятельную категорию криминалистики. Например, 
Д.П. Поташник считает, что тактическая комбинация предназначена 
для решения одной частичной задачи в пределах одного следствен-
ного действия. А если для решения тактической задачи необходимо 
проведения совокупности следственных действий и других меропри-
ятий (ОРД, проверочные действия и т.д), тогда проводится такти-
ческая операция.

Аргументированной по праву считается мысль М.В. Салтевского, 
который утверждает, что с помощью комбинации решаются более 
простые задания, а операция предназначена для более сложных задач.

В последнее время за аналогиею с военными стратегическими 
операциями профессором Берназом В.Д. предлагается ввести в кри-
миналистику понятия стратегических операций, которые уже давно 
применяются и у них есть название: первоочередные следственные 
действия и ОРЗ; дальнейшие следственные действия и ОРЗ.

Стратегические операции в основном отличаются от тактических 
только тем, что они направлены на доказывание всех обстоятельств 
преступления, для чего составляется и реализуется план расследо-
вания по уголовному делу, а тактическая операция направлена на 
доказывание отдельных обстоятельств преступления, составляется 
план реализации данной операции. [4, c.123-124].

Теоретическая разработка и практическое применение криминалис-
тических операций для целей судебного производства имеет далеко 
идущую перспективу. Их использование органами дознания и следствия 
в качестве эффективного и оптимального способа системы до судеб-
ного производства обеспечивает судам достоверные и качественные 
доказательства, на основе которых решаются вопросы о виновности 
конкретного гражданина в совершении преступления. [1, c.27-28] 

Без тактических и стратегических операций не мог бы осущест-
вляться процесс расследования. Задача заключается в необходимости 
глубокой теоретической разработки. Недостаточно констатировать 
наличие проблемы, необходимо тщательно ее изучить, раскрыть все 
варианты и возможности практического применения. [3, c.11-12]
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львівський національний університет імені івана франка 

ПРИзНАЧЕННя сПРАвИ дО сУдОвОгО РОзгЛядУ 
в свІТЛІ РЕФОРМУвАННя КРИМІНАЛЬНО-

ПРОцЕсУАЛЬНОгО зАКОНОдАвсТвА 

У зв’язку із застарілістю та необхідністю вдосконалення чинного 
Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК), Україна 
вибрала правильний напрямок на аброгацію кримінально – проце-
суального законодавства (скасування та зміни його новим, сучасним 
законом), що підтримується видатними науковцями та практиками 
в сфері кримінального судочинства (Лобойко Л., Маляренко В.Т., 
Савонюк Р.Ю., Оніщук М. та інші). Історія ж створення проекту 
нового КПК починає свій відлік із моменту прийняття Верховною 
Радою України в 1992 році Постанови про схвалення «Концепції 
судово-правової реформи в Україні» та створення першої робочої 
групи з напрацювання нового КПК. Додатковим стимулом до рефор-
мування КПК став вступ України до Ради Європи, взявши при цьому 
на себе зобов’язання щодо прийняття нового КПК. У світлі змін та 
вдосконалення чинного КПК реформуванню піддається і діяльність 
судді при надходженні справи до суду, її призначення до судового 
розгляду. Однак, все ж таки, проблемні питання призначення справи 
до судового розгляду, які існують сьогодні, залишаються не виріше-
ними в рамках запропонованих змін до КПК, що може призводи до 
порушення функції правосуддя та неналежного забезпечення прав 
учасників кримінального процесу і захисту їх інтересів.

Сьогодні в ст.245 КПК України законодавець передбачає призна-
чення суддею кримінальної справи до судового розгляду за умови 
встановлення достатніх підстав для розгляду справи в судовому за-
сіданні. Однак, чинний КПК чітко не вказує на обов’язок судді при 
попередньому розгляді кримінальної справи з’ясовувати наявність 
(відсутність) підстав для призначення справи до судового розгляду, 
не регламентує порядок та спосіб встановлення таких підстав, не дає 
визначення підставам для призначення справи до судового розгляду. 
Оціночність поняття «достатні підстави» лише сприяє безмежному 
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судовому розсуду щодо призначення чи не призначення кримінальної 
справи до судового розгляду, чим порушуються інтереси, насам-
перед, обвинуваченого, який після призначення справи до судового 
розгляду трансформується в підсудного. Невизначеність цих питань 
залишається і в проекті КПК, внесеним народними депутатами  
Мойсиком В.Р., Вернидубовим І.В., Ківаловим С.В., зареєстрованим 
як законопроект від 13.12.2007 року за №1233 (надалі – проект 
КПК від 2007 року), який в ст.330 фактично дублює чинну ре-
дакцію ст.245 КПК України. Поза увагою законодавця залишається 
регламентація підстав для призначення суддею справи до судового 
розгляду в проекті КПК Національної комісії зі зміцнення демок-
ратії та утвердження верховенства права, прийнятий на її 16-му 
пленарному засіданні 11 вересня 2008 року (надалі – проект КПК 
від 2008 року). Ст. 312 цього проекту КПК передбачає призначення 
судового розгляду за відсутності перешкод для його проведення. Тим 
самим суддя має самостійно встановлювати наявність чи відсутність 
перешкод для судового розгляду, які жодним чином не передбачені 
в кримінально-процесуальному законі. 

Прийнятним та позитивним вважаємо запропоноване вирішення 
наведених вище проблемних питань в проекті КПК від 01 липня 
2011 року, запропонованим Адміністрацією Президента України (на-
далі – проект КПК від 2011року). Так, за нормами цього проекту 
КПК, суддя, здійснивши оцінку матеріалів кримінальної справи та 
встановивши відсутність підстав для: затвердження угоди між сто-
ронами; повернення справи прокурору для продовження досудового 
розслідування; закриття провадження у справі; повернення обви-
нувального акту, клопотання про застосування примусових заходів 
виховного характеру або клопотання про застосування примусових 
заходів медичного характеру прокурору; направлення обвинувального 
акту, клопотання про застосування примусових заходів виховного 
характеру або клопотання про застосування примусових заходів ме-
дичного характеру до відповідного суду для визначення підсудності, 
проводить підготовку до судового розгляду, що має наслідком при-
значення судового розгляду.

Така позиціє встановлює для судді чіткі підстави для призначення 
справи до судового розгляду та передбачає порядок їх з’ясування, 
що є особливим вдосконаленням інституту призначення справи до 
судового розгляду. 

Відповідно до чинного КПК України суддя, прийнявши рішення 
про призначення справи до судового розгляду, вирішує організаційно-
підготовчі питання, які стосуються підготовчих до судового розгляду 
дій. Проте, ці питання знаходять своє вирішення в цій же постанові 
судді про призначення справи до судового розгляду, про що, як 
зазначає законодавець, вже було прийнято суддею рішення. Така 
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неточність у визначенні моменту призначення справи до судового 
розгляду та вирішення суддею питань у зв’язку з підготовкою справи 
до судового розгляду повинна бути усунута в новому КПК. Нажаль, 
це питання залишається невирішеним в проекті КПК від 2007 року. 
Проект КПК від 2008 року, говорячи про призначення судового роз-
гляду, взагалі об’єднає дві групи питань (пов’язані із здійсненням 
суддею процесуального контролю за рішеннями та діями органів 
дізнання, досудового слідства, прокурора та пов’язані з підготовкою 
до судового розгляду) в одній статті, вказуючи на їх приналежність 
до питань, пов’язаних із підготовкою до судового розгляду. Однак, 
таке об’єднання є неприпустимим, оскільки нівелює здійснення 
суддею судового контролю за діями та рішеннями органів дізнання, 
досудового слідства, прокурора, за результатами якого може прийма-
тися самостійне рішення, аж ніяк не пов’язане з підготовкою справи 
до судового розгляду. 

Як видається переконливим, вирішення питань, пов’язаних із під-
готовкою до судового розгляду, суддя повинен проводити за наяв-
ності перевірених та встановлених по матеріалах кримінальної справи 
підставах для призначення справи до судового розгляду, після їх 
з’ясування. Саме така позиція і пропонується в проекті КПК від 
2011 року, при якій суддя відразу не приймає рішення про призна-
чення судового розгляду, а спочатку проводить підготовку до судо-
вого розгляду, після завершення якої постановляє кінцеве рішення 
з відповідними правовими наслідками – ухвалу про призначення су-
дового розгляду.

Уточнення потребують і вимоги щодо змісту постанови про при-
значення справи до судового розгляду, як результату оціночної діяль-
ності судді в стадії попереднього розгляду. Новий КПК України 
повинен передбачати не лише загальні вимоги, які ставляться щодо 
змісту та форми такого рішення суду, а й особливі, які притаманні 
лише такому рішенні, як призначення справи до судового розгляду. 

о.в. капліна 
доктор юридичних наук, доцент

національний університет «юридична академія україни
імені ярослава Мудрого»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОї 
вІдПОвІдАЛЬНОсТІ сУддІ зА ПОсТАНОвЛЕННя 

зАвІдОМО НЕПРАвОсУдНОгО вИРОКУ

Відповідно до Конституції України правосуддя в Україні здійс-
нюється виключно судами (ст. 124), а визнати особу винною у вчи-
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ненні злочину і піддати її покаранню може тільки суд у вироку, що 
набрав законної сили (ст. 62). У взаємозв’язку ці два конституційні 
положення дозволяють найчіткіше з’ясувати як сутність правосуддя 
по кримінальних справах, так і значення такого акта правосуддя як 
вирок суду. 

Вирок – найважливіше процесуальне рішення суду першої і апе-
ляційної інстанцій, який є кінцевим результатом всієї передуючої його 
постановленню процесуальної діяльності органів досудового слідства 
і суду. Але тільки такий вирок суду, який відповідає всім вимогам 
закону, здатний забезпечити досягнення завдань правосуддя, захист 
прав і законних інтересів усіх учасників процесу, дає належну оцінку 
від імені держави суспільної небезпечності злочинного діяння, сприяє 
формуванню високої правовосвідомості в суспільстві, переконаності 
громадян у захищеності їх прав та законних інтересів, стабільності 
і силі держави, авторитетності її судової влади і підтримці правопо-
рядку в країні. 

Проте судова система, як і будь яка інша, не є абсолютно доско-
налою, а відтак не застрахована від різного роду збоїв, причиною 
яких досить часто стає людський чинник, а результатом – постанов-
лення суддею рішення, що не відповідає меті здійснення правосуддя, 
або інакше – неправосудного вироку чи іншого неправосудного рі-
шення. 

Безсумнівно, постановлення таких рішень посягає на нормальний 
процес відправлення правосуддя, завдає шкоду правопорядку у дер-
жаві, порушує права та законні інтереси осіб, які втягуються до 
орбіти судочинства, а іноді жорстоко ламає людські долі. 

Значимість суспільних відносин, які виникають при відправленні 
правосуддя, настільки висока, що законодавець у разі вчинення ок-
ремих видів посяганні на них встановлює кримінальну відповідаль-
ність, захищаючи їх, таким чином, найбільш суворими правовими 
засобами. Саме така відповідальність за постановлення суддею (суд-
дями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови 
встановлена в ст. 375 Кримінального кодексу України (далі – КК).

Як доволі позитивний факт слід відмітити, що ця норма КК засто-
совується вкрай рідко. Але навіть поодинокі випадки її реалізації пра-
возастосовниками, які за наявності приводів та підстав порушують 
кримінальну справу за ст. 375 КК, або розглядають справу в суді, 
призвели до виникнення питань щодо дійсного смислу, який вклав 
у цю норму законодавець, а також тверджень про недосконалість 
текстуального викладу її диспозиції. Саме розгляд проблем, які ви-
никають при тлумаченні та застосуванні вказаної норми, обумовили 
мету виступу на науково-практичному семінарі. 

Відомо, що процесу застосування норми права передує її тлу-
мачення, тобто з’ясування того смислу, який вклав у відповідний 
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припис законодавець. Лексико-граматичне та логічне тлумачення доз-
воляє звернути увагу на три складові диспозиції ч. 1 ст. 375 КК, які 
характеризують як об’єктивні, так і суб’єктивні ознаки передбаче-
ного нею злочину: 1) вирок чи інше рішення суду є неправосудним; 
2) це неправосудне рішення суддею (суддями) постановляється;  
3) неправосудність судового рішення має бути завідомою.

Аналізуючи поняття «неправосудність» судового рішення, слід 
перш за все звернути увагу на те, що воно є міжгалузевим. Такого 
висновку можна дійти принаймні тому, що текстуальне використання 
даного терміну у КК України безумовно передбачає звернення до 
інших (у першу чергу процесуальних) галузей права. Більше того, 
аналіз правових актів України дає можливість стверджувати, що ви-
користання означення «неправосудний» стосовно різного роду рішень 
органів судової влади має досить широку розповсюдженість у сфері 
нормативного регулювання. Зокрема, даний термін вживається у Кон-
ституції України (ст. 62), Кримінальному кодексі України (ст. 375), 
міжнародних актах, Рішеннях Конституційного Суду України, Указах 
Президента України, Постановах Пленуму Верховного Суду України, 
Наказах Генерального прокурора України та інших нормативно-пра-
вових актах. Разом з тим, оперуючи поняттям «неправосудність», 
жоден з правових актів не дає уявлення про його юридичне напов-
нення, а відтак питання про нормативний зміст даного терміну зали-
шається відкритим, що у свою чергу призводить до проблеми індивіду-
ального сприйняття цієї категорії суддями, слідчими та прокурорами. 

Важливе практичне значення для оцінки змісту терміну «неправо-
судність» має вказівка закону на «завідомість» постановлення такого 
вироку. Саме вона свідчить про умисний характер діяння судді і 
дозволяє відмежувати даний злочин від інших посадових зловжи-
вань суддів, дисциплінарних проступків чи помилок, допущених при 
розгляді справи. 

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 375 КК Ук-
раїни, полягає у активній поведінці – дії. Коментарі до КК звер-
тають увагу на те, що це діяння належить до злочинів з формальним 
складом, бо вичерпується фактом вчинення певних дій, які становлять 
собою постановлення неправосудного судового акта і припускають: 
а) складання відповідного процесуального документа; б) підписання 
його суддею (суддями); в) проголошення судового акту (доведення 
його змісту до відома учасників процесу). Причому постановлення 
судового акту завершується його проголошенням, і тому саме з цього 
моменту злочин, передбачений ч. 1 ст. 375 КК, визнається закінченим 
незалежно від часу набуття законної сили судовим актом, його ви-
конання та наслідків, які ним викликані. 

Буквальне тлумачення диспозиції розглядуваної статті дає мож-
ливість дійти висновку, що відповідальність настає саме при вчиненні 
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процесуальної дії – постановленні неправосудного вироку (або іншого 
рішення суду). Аналогічний висновок можна зробити при зверненні 
до тлумачного словника, який визначає лексему «постановляти» як 
прийняття ухвали, рішення; винесення вироку. 

Вказана тенденція спостерігається, якщо звернутися до КПК та 
навчальної літератури. Зокрема, відповідно до ст. 320 та Глави 28 
КПК етап постановлення вироку починається з моменту видалення 
суду до нарадчої кімнати. У будь-якому підручнику з кримінального 
процесу також зазначається, що за загальним правилом, судовий 
розгляд складається з п’яти етапів: підготовча частина судового 
розгляду; судове слідство; судові дебати; останнє слово підсудного, 
постановлення вироку. 

Але, на наш погляд, не слід тлумачити поняття «постановлення» 
буквально и розуміти під ним тільки безпосереднє винесення (скла-
дання) неправосудного вироку (або іншого рішення суду). Вирок суду 
– результат усієї попередньої його постановленню процесуальної 
діяльності. Постановленню вироку передує діяльність із судового 
розгляду кримінальної справи. В свою чергу судовий розгляд – це 
основна центральна стадія кримінального судочинства, в якій здій-
снюється правосуддя в кримінальній справі. Зміст стадії судового 
розгляду складає процесуальна діяльність суду з розгляду по суті 
кримінальної справи з дотриманням встановленої законом процесу-
альної форми та принципів кримінального судочинства.

Складно уявити собі можливість винесення вироку суду чи іншого 
судового рішення без належного судового розгляду, який передує 
постановленню цього рішення, але, на жаль, такі випадки зустріча-
ються на практиці. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод за-
кріплює, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд 
його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім 
судом, встановленим законом. Це положення розглядається міжна-
родною спільнотою як невід’ємне право людини, яке не може бути 
обмежено, і як норма, що гарантує право на справедливий судовий 
розгляд. Розвиток цього права безпосередньо пов’язаний із поняттям 
належної правової процедури, під якою розуміється застосування 
права судами відповідно до встановлених і санкціонованих державою 
юридичних принципів і процедур для гарантування і захисту консти-
туційних прав людини та основних свобод. Причому стандарти спра-
ведливого судового розгляду можуть змінюватися з перебігом часу 
та розвитком суспільства й не існує остаточного визначення переліку 
складових справедливого судового розгляду, але з-поміж таких стан-
дартів найчастіше виділяються право на: 1) доступ до суду; 2) рівні 
процесуальні можливості; 3) публічний судовий розгляд; 4) судовий 
розгляд упродовж розумного строку; 5) розгляд справи незалежним, 
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неупередженим судом, створеним відповідно до закону; 6) винесення 
мотивованого судового рішення; 7) перегляд судового рішення та інші. 

Належна судова процедура, яка передує постановленню судового 
рішення багато в чому є запорукою постановлення законного та 
обґрунтованого судового рішення. І навпаки, якщо суддя не дотри-
мується встановлених вимог процесуального закону щодо загальних 
положень судового розгляду, взагалі не проводить судове слідство, 
якщо це необхідно, постановляючи судове рішення в робочому кабі-
неті, дає вказівку секретарю судового засідання чи помічнику судді 
про складання судового рішення конкретного змісту без дослідження 
доказів тощо, вирок суду (або інше його рішення) не може вважатися 
таким, що постановлений відповідно до закону, тобто правосудним. 

а.Г. каткова 
кандидат юридичних наук 

харківський економіко-правовий університет 

РЕАЛІзАцІя НЕвІдЧУЖУвАНИХ ПРАв ЛЮдИНИ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ сУдОЧИНсТвІ в УМОвАХ 

НАдзвИЧАЙНОгО сТАНУ

У сучасний період формування в Україні дійсно правової держави 
особливої значущості набувають питання удосконалення і розвиток 
законодавства, яке забезпечує права і свободи громадян.

Нестабільність економічної, політичної і соціальної обстановки 
зниження матеріального забезпечення громадян, загострення міжна-
родних відносин, природні катаклізми і техногенні катастрофи можуть 
обумовити і стати причиною уведення в Україні надзвичайного стану 
відповідно із положенням Конституції України та Законом України 
№ 1550 від 16 березня 2000 року “Про правовий режим надзвичай-
ного стану”. В умовах дії надзвичайного стану суттєво обмежуються 
основні невідчужувані права громадян.

Правова держава має орієнтуватися на науково обґрунтовану 
теорію обмеження прав і свобод громадян, яка має базуватися на 
загальнолюдських цінностях і відображати оптимальний баланс між 
інтересами суспільства і держави та особистості. Ця теорія відоб-
ражає не тільки основні положення, передбачені Всесвітньою де-
кларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та 
політичні права, Європейською конвенцією про захист прав людини 
і основоположних свобод, але і на підставі інших документів, які 
не мають офіційного статусу, але містять рекомендації, щодо тлума-
чення окремих положень щодо забезпечення прав людини в умовах 
надзвичайного стану. До таких документів слід віднести Принципи 
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захисту прав і свобод громадян в умовах дії надзвичайного законо-
давства, сформульовані у спеціальній доповіді ООН у 1892 року; 
Сіракузькі принципи про положення, які стосуються обмеження та 
поменшання прав у Міжнародному пакті про громадянські і політичні 
права (надалі Сіракузькі принципи), які були розроблені за резуль-
татами міжнародної конференції у м. Сіракузи (Італія). Ці принципи 
складаються із двох розділів.

Розділ I “Обмежуючи оговорки” (включає підрозділ “А. Загальні 
принципи тлумачення, що стосуються допустимості обмеження” і 
підрозділ “В. Принципи тлумачення, що стосуються специфічних об-
межуючих обмовок”).

Розділ II Відступи при надзвичайних обставинах (включає підроз-
діли “А. Надзвичайні обставини, які погрожують життю нації”,  
“В. Об’ява, повідомлення та припинення надзвичайного стану”,  
“С. Обставини, що продиктовані гостротою положення”, “D. Права, 
відступ від яких неприпустимий”, “E. Деякі загальні принципи ве-
дення та підтримання надзвичайного стану і наступні обмежуючі 
заходи” і “F. Рекомендації, що стосуються функцій і обов’язків Ко-
мітету по правам людини і органів ООН”).

Сіракузькі принципи хоча і не є обов’язковим для держав, але 
вони достатньо детально роз’яснюють положення Пакту і надають 
найбільш повне уявлення про недопустимість обмеження прав лю-
дини в умовах дії у державі надзвичайного стану. 

Доцільно було ці принципи закріпити у відповідній міжнародній 
конвенції про права людини в умовах надзвичайного стану. Вирішення 
цієї проблеми на міждержавному рівні має сприяти визначенню за-
гальних підходів до практики обмеження деяких прав і свобод в 
умовах особливих правових режимів.

Положення цих Сіракузьких принципів і пропонованої конвенції 
мають бути узгоджені із нормами нового Кримінально процесуаль-
ного кодексу України , проекти якого зараз обговорюються. 

На мій погляд, проект нового КПК України слід доповнити главою, 
яка буде передбачати процесуальний порядок розслідування та су-
дового розгляду кримінальних справ в умовах надзвичайного стану 
та детально визначати, невідчужувані права і свободи особи, гаран-
товані Конституцією України і міжнародними документами стосовно 
прав людини, які обмежуються.
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т.в. каткова
кандидат юридичних наук, доцент 

харківський національний університет внутрішніх справ

зАКІНЧЕННя дОсУдОвОгО РОзсЛІдУвАННя 
сКЛАдАННяМ ОБвИНУвАЛЬНОгО вИсНОвКУ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРсПЕКТИвИ УдОсКОНАЛЕННя

Новий КПК України як закон нового тисячоліття має відповідати 
демократичним вимогам Конституції та міжнародним стандартам 
в галузі прав людини. Цей закон повинен стати зручним інстру-
ментарем для правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю та 
надійною гарантією дотримання прав і законних інтересів громадян 
у здійсненні кримінального судочинства.

При реформуванні кримінально-процесуального законодавства та 
системи судових та правоохоронних органів необхідно врахувати фун-
даментальні положення, розроблені не одним поколінням вітчизняних 
вчених-процесуалістів. Запозичення досвіду іноземних держав має 
базуватися на власних національних здобутках і враховувати націо-
нальні традиції та соціально-економічні умови, що склалися в Україні.

Проект нового КПК України, підготовлений робочою групою де-
путата Верховної Ради України А.В. Портнова, який останнім часом 
обговорюється юридичною громадськістю, крім нових демократичних 
здобутків, має суттєві вади.

Не вдаючись до ретельного аналізу усіх спірних, а іноді і без-
глуздих положень, зупинимось лише на одному дуже важливому 
для кримінального судочинства питанні: у якій формі мають буди 
висловлені результати проведеного досудового розслідування.

Чинний КПК (ст.212) передбачає, що однією із форм закінчення 
досудового слідства є складання обвинувального висновку. Обвину-
вальний висновок – це головний і найважливіший процесуальний 
документ, в якому формулюються остаточні результати про сутність 
розслідуваних злочинів, їх юридична кваліфікація, а також надається 
ретельний аналіз зібраних по справі доказів, які підтверджують вин-
ність особи. Тільки після затвердження прокурором обвинувального 
висновку кримінальна справа може бути направлена в суд для судо-
вого розгляду. У зв’язку зі змінами у КПК України, які дозволяють 
прокурору за згодою сторін під час судового розгляду оголосити 
лише резолютивну частину обвинувального висновку, а суду обме-
жити обсяг дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин, 
які ніким не оспорюються (ст. 297, ч.3 ст.299 КПК), обвинувальний 
висновок визначає основні напрямки та межі судового розгляду і тому 
має важливе значення для кримінального судочинства вцілому.
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Останнім часом у зв’язку з реформуванням кримінально-процесу-
ального законодавства у юридичній літературі висловлені пропозиції 
щодо зміни форми закінчення досудового слідства у кримінальній 
справі, яка направлена для розгляду до суду.

Автори одного із проектів нового КПК України, розробленого 
Робочою групою за розпорядженням Верховної Ради України № 24 
від 15.01.2003 р., пропонують складання слідчим не обвинувального 
висновку, а постанови про закінчення досудового слідства і передачу 
матеріалів прокурору для складання державного обвинувачення.

Такі пропозиції, на нашу думку, суперечать загальнопроцесу-
альному принципу безпосередності дослідження доказів, згідно з 
яким посадові особи, які ведуть процес, приймають процесуальні 
рішення на підставі особисто сприйнятих, досліджених та оцінених 
доказів. Перекладання на прокурора обов’язку складання обвинуваль-
ного висновку по закінченню слідчим розслідування кримінальної 
справи у практичній діяльності призведе до тяганини. Важко уя-
вити собі, як прокурор, який особисто не розслідував кримінальну 
справу, що складається з багатьох томів, і сам особисто не до-
сліджував докази, буде складати по такій справі обвинувальний  
висновок.

А у проекті КПК України, підготовленому робочою групою під 
керівництвом депутата Верховної Ради України А.В. Портнова 
(станом на 1 липня 2011 року) передбачено, що досудове провад-
ження закінчується складанням слідчим обвинувального акту, який 
затверджується прокурором (ст.287 Проекту).

На відміну від обвинувального висновку в такому акті вказується 
лише виклад фактичних обставин кримінального правопорушення і 
формулювання обвинувачення з посиланням на статтю криміналь-
ного кодексу без викладення суті доказів, що підтверджують таке 
обвинувачення. До обвинувального акту додається реєстр матеріалів 
досудового розслідування (тобто опис документів, що знаходяться у 
матеріалах кримінальної справи) без будь-якого аналізу їх сутності 
та співставлення.

Така пропозиція щодо формулювання у обвинувальному акті 
лише обвинувачення з посиланням на статтю кримінального закону 
та складання реєстру (переліку) документів, що є у справі, взагалі 
є хибною, оскільки не відповідає принципам забезпечення обвинува-
ченому права на захист та доведеності вини.

Викладений в обвинувальному висновку відповідно до норм чин-
ного КПК аналіз зібраних по кримінальній справі доказів дозволяє 
обвинуваченому і його захиснику підготуватися до судового розгляду 
справи, своєчасно заявити клопотання про спростування доказів, на 
які посилається обвинувачення, заздалегідь обговорити і виробити 
позицію захисту під час розгляду справи по суті.
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З цих міркувань слід зауважити, що необхідно удосконалити про-
цесуальний порядок вручення обвинуваченому копії обвинувального 
висновку. Згідно із ч. 1 ст. 254 КПК України: “копія обвинувального 
висновку і повістка про виклик до суду вручаються судом підсудному 
під розписку за три доби до розгляду справи. До того ж обвинува-
чений тільки повідомляється про дату попереднього розгляду справи 
суддею, однак його неявка не перешкоджає розгляду справи”.

Відповідно ст. 337 КПК України: “суддя при попередньому роз-
гляді справи, яка надійшла від прокурора із затвердженим обвину-
вальним висновком, з’ясовує важливі питання щодо можливості та 
підготовки розгляду справи у судовому засіданні”. 

Незрозуміло, чому обвинуваченому і його захиснику копія обви-
нувального висновку не вручається до попереднього розгляду справи 
суддею? Обвинувачений і його захисник, які не мають обвинуваль-
ного висновку, позбавлені можливості висловити об’єктивну думку 
при з’ясуванні у них суддею питань стосовно можливості розгляду 
справи по суті, хоча ч. 2 ст. 237 КПК передбачає, що обвинувачений 
і його захисник можуть заявити клопотання, зокрема, про притяг-
нення до відповідальності інших осіб.

З метою реалізації у кримінальному процесі права обвинуваче-
ного на захист пропонується у КПК України передбачити норму, 
відповідно з якою прокурор своєю постановою затверджує обвину-
вальний висновок і вручає обвинуваченому його копію та забезпечує 
його участь у попередньому розгляді справи суддею. У такому разі 
обвинувачений і його захисник, маючи копію обвинувального вис-
новку, будуть мати можливість висловити свою обґрунтовану думку 
стосовно обсягу доказів, які будуть досліджуватися у судовому роз-
гляді, і заздалегідь заявити необхідні клопотання, зокрема, про спро-
щений порядок судового розгляду відповідно до ч. 3 ст. 299 КПК 
України, а це надасть можливість суду не викликати без необхідності 
у судове засідання свідків та інших учасників процесу, що буде сут-
тєво впливати на економію судових витрат. 

В новому КПК України слід також залишити існуючи вимоги 
щодо форми та змісту обвинувального висновку, в якому має бути 
ретельний аналіз усіх зібраних доказів, зроблених слідчим, який роз-
слідував кримінальну справу.
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н.ю. кириленко
феодосійська фінансово-економічна академія

РОзсЛІдУвАННя шАХРАЙсТвА У сФЕРІ ПОБУТУ  
У ТИПОвИХ сИТУАцІяХ НА ПЕРшОЧЕРгОвОМУ 

ЕТАПІ РОзсЛІдУвАННя

Прийняттю рішення щодо раціонального планування розсліду-
вання шахрайства у побутовій сфері, випереджує оцінка первинної 
інформації, яка і виступає підставою для порушення кримінальної 
справи, у разі виявлення ознак, що вказують на факт вчинення 
такого злочину.

Криміналістичною особливістю шахрайства, що вчиняються у по-
бутовій сфері є те, що між потерпілим і злочинцем існує певний 
соціальний зв’язок, котрий обумовлюється наявністю спільного про-
живання, роботи, навчання, родинного зв’язку, шлюбних або дружніх 
відносин. Шахрай заволодіває майном шляхом обману та зловжи-
ванням довірою, розраховує на те, що родичі, друзі, коханки та 
сусіди не стануть звертатися у правоохоронні органи, оскільки це 
«приватні справи». Так і є, оскільки названу групу шахрайств треба 
віднести до найбільш латентної з усіх інших. Відомими способами 
вчинення шахрайства у сфері побиту: позичання грошей без наміру 
повернути борг; вступ у фіктивні шлюбні відносини з метою отри-
мання права володіти і користуватися майном дружини (чоловіка) 
з наступним заволодінням цим майном; привласнення грошей або 
цінностей, якій вони вручаються для передачі хабара; привласнення 
грошей громадян, що були зібрані під виглядом надання певних 
послуг; привласнення цінностей або техніки, що була передана для 
тимчасового користування. 

Слідчої практиці відомі такі способи надходження інформації про 
скоєння шахрайства у сфері побутових відносин: 

1)  заява громадянина про факт передачі конкретній особі на 
певних умовах і неповернення цього майна у встановлений строк; 

2)  пояснення заявника (потерпілого або свідка), яке повинне 
містити детальні відомості щодо обставин скоєння даного злочину; 

3)  затримання шахрая на місці злочину. 
Враховуючи ці підстави для порушення кримінальної справи, мож-

ливо відокремити такі слідчі ситуації на початковому етапі розслі-
дування:

— шахрай відомий, але інформація про нього та поведінку від-
сутня або незначна;

— шахрай відомий та ховається від потерпілого;
— шахрай не ховається, але заперечує факт скоєння злочину.
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Результативність розслідування шахрайства багато в чому зале-
жить від ефективності проведення первинних слідчих дій та опера-
тивно-розшукових заходів: допиту потерпілого, огляду місця події, 
огляду предметів та документів, пошуку шахрая «по гарячих слідах», 
складанню словесного портрету, виявленню та допиту свідків, ви-
користанню засобів масової інформації, використанню даних кримі-
налістичних обліків, орієнтуванню в інші міста і населені пункти, 
призначенню судових експертиз, встановленню спостереження в 
місцях найбільш можливої появи злочинця.

Запропоновані типові ситуації передбачає висування і перевірку 
слідчих версій. Основою для цього можуть бути загальні типові 
версії: шахрайство дійсно мало місце; має місце вчинення іншого зло-
чину; скоєний інший злочин; надійшла неправдива заява; має місце 
інсценування злочину.

Залежно від характеру наявних даних, від ситуації і версії, 
слідчий обирає найбільш доцільні слідчі дії та оперативно-розшукові 
заходи, визначаючи їх послідовність і раціональність, для повного, 
об’єктивного розслідування шахрайства в сфері побуту.

н.і. клиМенко 
доктор юридичних наук, професор,

київський національний університет імені тараса Шевченка

КРИМІНАЛІсТИЧНА МЕТОдИКА  
(зАгАЛЬНА І ОКРЕМА) ТА її вдОсКОНАЛЕННя

Криміналістична методика – це діяльність правоохоронних органів 
по розслідуванню злочинів, і в той же час розділ науки криміналіс-
тики, якій містить рекомендації по найбільш оптимальному здійс-
ненню цієї діяльності.

Завданням і предметом цього розділу криміналістики є вивчення 
особливостей здійснення і розслідування різних видів злочинів, розробка 
науково-обґрунтованих рекомендацій їх розслідування. Вчені-кримі-
налісти дають різні визначення методики. «Криміналістична методика 
– це своєрідний еталон, як слід діяти слідчому в тих чи інших умовах»  
(В.О. Образцов, 1995).

Методика розслідування окремих видів злочинів – частина науки 
криміналістики, яка має озброїти слідчого науково-методичним ком-
плексом знань та навиків розкриття та розслідування злочинів  
(І.Ф. Герасимов, 1998).

Криміналістична методика – це система визначених елементів, 
взаємозалежних та взаємо визначаючих, розташованих у певному 
порядку, які становлять структуру методики (Р.С. Бєлкін, 1979). 
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Вважаємо визначення В.П. Бахіна (1999) більш вдалим: «Кримі-
налістична методика – заключний розділ науки криміналістики, який 
являє собою систему наукових положень і розроблених на їх підставі 
практичних рекомендацій оптимального проведення розслідування 
злочинів».

Криміналістична методика складається з двох частин:
— загальної (поняття, завдання, зміст та структура);
— окремої (методики розслідування різних видів злочинів).
Загальні положення методики – це засновані на законі та уза-

гальненні слідчої практики вимоги та криміналістичні рекомендації, 
які слугують найбільш ефективному розслідуванню злочинів різних 
видів. До них відносяться:

1) дотримання законності;
2) плановість розслідування;
3) оперативність та швидкість розслідування;
4) індивідуальність розслідування;
5) взаємозв’язки слідчого з оперативним апаратом органів роз-

слідування;
6) активне використання спеціальних знань та технічних за-

собів;
7) використання допомоги громадськості.
Окрема методика становить систему положень та наукових реко-

мендацій, які визначають порядок діяльності слідчого під час розслі-
дування окремого виду злочину. Для кожного виду злочинів існують 
структурні схеми, алгоритми діяльності, які придатні для їх розслі-
дування. Такий алгоритм називають структурою окремої методики. 
Вона включає наступні елементи:

1) криміналістичну характеристику даного виду злочину;
2) обставини, які слід встановити;
3) особливості порушення кримінальної справи;
4) початкові слідчі та оперативно-розшукові дії;
5) типові слідчі ситуації, типові версії та планування розсліду-

вання;
6) тактику проведення наступних слідчих дій;
7) дії слідчого на заключному етапі (профілактичні дії тощо).
Окремі методики є відображенням їх видових особливостей, обу-

мовлених перш за все об’єктом злочинного посягання (крадіжка, 
вбивство тощо). Проте аналіз специфіки здійснення і розслідування 
окремих видів злочинів показав необхідність доповнення їх в залеж-
ності від особливостей слідчих ситуацій, що склалися, та інших об-
ставин здійснення злочинної діяльності. Так, з’явилися внутрівидові 
методики, наприклад, крадіжок з кафе, квартир і крамниць, викра-
дання людей (Филиппов А.Г., Бурхаляев Н.А., Степанов А.А., Соко-
лова Я.А.)). Почали формуватися методики відповідно іншим кримі-
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налістично значимим підставам (ознакам) і більш широким рівням 
загальності різних видів злочинів [Бєлкін Р.С., Образцов В.О.] (спосіб 
здійснення злочинів, знаряддя, що застосовувалися, особа злочинця і 
потерпілого тощо). Завдяки процесу інтеграції, формуються методики 
міжвидових груп злочинів, які відображають не видові, а інші особли-
вості здійснення і розслідування об’єднаних видів злочинів (злочини, 
вчинені неповнолітніми, іноземними громадянами, нерозкриті злочини 
минулих років). В основі кожної такої методики (які В.П. Бахін на-
зиває позавидовими) лежать особливості, які виходять за рамки спе-
цифіки конкретного виду злочину і використовують в діяльності роз-
слідування додаткові фактори, які визначаються не видом злочину, а 
ознаками, що характерні для груп різних злочинів і сприяють підви-
щенню ефективності розслідування злочинів. Критерієм виділення 
таких методик розслідування є не тільки суб’єкт злочину, а й інші 
фактори, наприклад, рівень організації і професійності злочинності. 

Значення позавидових методик зросло особливо в останній час, 
коли з’явилися нові види злочинів і змінилися способи їх здійснення  
(з використанням комп’ютерної техніки, вибухових речовин тощо).  
В криміналістичній літературі виділяються і комплексні методики, між-
видові (Радаєв В.В.), групові методики (наприклад, методики розсліду-
вання злочинів, що здійснюються посадовими особами) (Бєлкін Р.С.,  
Авер’янова Т.В., Образцов В.О. та інші).

Розробка вказаних методик розслідування злочинів відображає 
потреби слідчої практики і є подальшим вдосконаленням розвитку 
криміналістичної методики.

і.п. клиМиШин
львівський державний університет внутрішніх справ

ПІдсТАвИ звІЛЬНЕННя вІд КРИМІНАЛЬНОї 
вІдПОвІдАЛЬНОсТІ зА вЧИНЕННя гРУБОгО 
ПОРУшЕННя зАКОНОдАвсТвА ПРО ПРАцЮ  

У зв`язКУ з дІЙОвИМ КАяТТяМ ТА ПРИМИРЕННяМ 
Із ПОТЕРПІЛИМ

Аналіз судової практики свідчить, що левова частка кримінальних 
справ, порушених за ст. 172 КК України, закриваються у зв’язку зі 
звільненням винної особи від кримінальної відповідальності на під-
ставі ст.ст. 45 та 46 КК України. Тому є необхідність в дослідженні 
цього питання. 

Так, згідно з ст. 45 кк україни особа, яка вперше вчинила злочин 
невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості,  
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звільняється від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим 
каяттям, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно 
сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею 
збитки або усунула заподіяну шкоду. 

Зі змісту цієї кримінально-правової норми вбачається, що першою 
умовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дій-
овим каяттям є те, що звільненню підлягає особа, яка вперше вчи-
нила злочин. Під такою особою слід розуміти: 1) особу, яка фактично 
вчинила злочин вперше; 2) особу, яка фактично вчинила злочин 
не в перший раз, але якщо: а) за раніше скоєний злочин закінчи-
лися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності;  
б) за раніше скоєний злочин закінчилися строки давності виконання 
обвинувального вироку; в) судимість за раніше скоєний злочин пога-
шена або знята, в тому числі в силу акту амністії або помилування; 
г) за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної 
відповідальності за яким-небудь підставами: у зв’язку з дійовим ка-
яттям, у зв’язку з примиренням з потерпілим, у зв’язку зі зміною 
обстановки; д) за раніше скоєний злочин неповнолітній був звіль-
нений від кримінальної відповідальності з застосуванням до нього 
примусових заходів виховного впливу. 

Другою умовою звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з дійовим каяттям є вчинення злочину невеликої тяжкості 
або необережний злочин середньої тяжкості. Класифікація злочинів 
в залежності від ступеня тяжкості закріплена в ст.12 КК України. 
Згідно з цією статтею злочином невеликої тяжкості є злочин, за який 
в його санкції передбачено покарання у виді позбавлення волі на 
строк не більше двох років, або інше більш м’яке покарання. А зло-
чином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання 
у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років.

Третьою умовою звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з дійовим каяттям є те, що винна особа після вчинення 
злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину Щире 
каяття означає, що вона визнає свою вину за усіма пунктами висуну-
того проти неї обвинувачення, дає правдиві свідчення, щиро жалкує 
про вчинене, негативно оцінює злочин, співчуває потерпілому, де-
монструє готовність понести заслужене покарання [1,153]. Активним 
сприянням розкриттю злочину слід вважати надання особою органам 
дізнання або досудового слідства будь-якої допомоги в установленні 
невідомих їм обставин справи [2].

Четвертою умовою звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з дійовим каяттям є повне відшкодування винною особою, 
завданих нею збитків або усунення заподіяної шкоди. Виняток 
можуть становити лише випадки вчинення злочину чи замаху на 
нього, внаслідок яких не заподіяно шкоду або не завдано збитки 
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[2]. Згідно ч.2 ст. 22 Цивільного Кодексу України збитками є:  
1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкод-
женням речі, а також витрат, які особа зробила або мусить зро-
бити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних об-
ставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Під 
повним відшкодуванням завданих збитків або усунення заподіяної 
шкоди слід розуміти як добровільне задоволенні винним або іншими 
особами, зокрема батьками чи близькими родичами, обґрунтованих 
претензій потерпілого щодо відшкодування заподіяної злочином ма-
теріальної та моральної шкоди, загладжуванні її в інший спосіб,  
наприклад, шляхом прилюдного вибачення за завдану образу.

Ці всі умови є обов’язковими складовими дійового каяття особи. 
За відсутності однієї з них звільнення особи за цією підставою не-
допустиме. Наприклад, постановою Докучаєвського районного 
суду Донецької області від 4.05.2007 року ОСОБА_1 звільнена 
від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч.1 ст. 
172 КК України, на підставі ст. 45 КК України у зв’язку з дій-
овим каяттям, а справу закрито. Злочин ОСОБА_1 вчинив при 
таких обставинах. Він, будучи директором ТОВ “Вант-БП” у м. 
Донецьку, службовою особою та роботодавцем, у 2006 році уклав 
усну угоду з ОСОБОЮ_2 як бригадиром будівельної бригади, та 
запропонував останньому підібрати робітників. Той підібрав 
робітників, які приступили до виконання будівельних робіт у 
бувшій будівлі “Аскобанк” та працювали там з березня 2006 року 
по травень 2007 року. ОСОБА_1, грубо порушуючи законодавство 
про працю, з метою ухилення від виплати заробітної плати, по-
датків та інших обов’язкових платежів, не видав наказ про при-
йняття робітників (потерпілих) на роботу. Незважаючи на це, 
ОСОБА_1 фактично допустив їх до виконання роботи, не вносив 
відомості про робітників у податкову звітність, не оформив їх 
трудові книжки. Також ОСОБА_1, в порушення чинного законо-
давства, не зареєстрував у 10-денний термін з дня укладання 
трудових угод з робітниками у відповідних державних уста-
новах. Ухвалою колегії суддів Судової палати у кримінальних 
справах Верховного Суду України від 20.11.2008 року скасовано 
вищевказану постанову Докучаєвського районного суду, а справу 
направлено на новий судовий розгляд. Підстави для скасування 
постанови місцевого суду -відшкодування шкоди частково, а не 
повністю. Дані про те, що ОСОБА_1 повністю відшкодував за-
вдані збитки або усунув заподіяну шкоду в матеріалах справи 
відсутні [3].

Відповідно до ст. 46 кк україни особа, що вперше вчинила 
злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяж-
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кості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона 
примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або 
усунула заподіяну шкоду. Для цього виду звільнення характерні ті 
ж умови, що й для звільнення у зв’язку з дійовим каяттям. Але, 
крім них, необхідна ще одна умова – примирення з потерпілим.  
Вказане полягає у відсутності претензій з боку потерпілого та від-
сутності його бажання притягти винного до кримінальної відпові-
дальності [4, 31]. 

Аналіз судової практики свідчить, що судами першої інстанції 
часто застосовується ст.46 КК України. Хача існує полеміка з при-
воду доцільності її застосування за скоєння досліджуваного злочину. 
Прихильники доцільності застосування ст.46 КК України обґрунто-
вують свою позицію тим, що безпосереднім об’єктом цього злочину 
є суспільні відносини, які врегульовані законодавством про працю. 
Це законодавство захищає трудові права людини. Тому судам слід 
виясняти у потерпілих від злочинів, що порушують законодавство 
про працю, чи вони примирилися з підсудним, чи мають вони 
до нього претензії майнового чи морального характеру [5, 455].  
Представники протилежної точки зору вважають, що відносини 
між працедавцем та працівником також стосуються інтересів де-
ржави, зокрема, за використання праці найманих працівників пе-
редбачено відрахування коштів до бюджету та державних цільових 
фондів, а примирення між підсудною та державою неможливе. 
Тому не слід осіб, винних у вчиненні грубого законодавства про 
працю, звільняти від кримінальної відповідальності на підставі ст.46 
КК у зв’язку з примиренням з потерпілим [6]. Вказана дискусія 
видається не доцільною. Це пояснюється тим, що при наявності 
всіх умов, які необхідні для звільнення винної особи від кримі-
нальної відповідальності за дійовим каяттям чи за примиренням 
з потерпілим, суд зобов’язаний її звільнити від відповідальності. 
І для самого підсудного немає значення, за якою статтею кримі-
нального закону його звільняють від кримінальної відповідальності.  
А думка потерпілих від злочину повинна з’ясовуватися в будь-якому 
випадку.
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ОсОБЛИвОсТІ ПЕРЕвІРКИ ТА ОцІНКИ  
вИсНОвКУ ЕКсПЕРТА

Перевірка та оцінка висновку експерта здійснюється на всіх стадіях 
як досудового, так і судового слідства. Ретельний і об’єктивний аналіз 
висновку експерта сприяє встановленню істини в справі, допомагає 
слідчому та судові визначитися відносно вірогідності чи невірогід-
ності висновків експерта, визначити місце та роль висновку серед 
інших джерел доказів. 

Перевірка правильності висновку експерта здійснюється за від-
повідними критеріями, визначеними у п. 17 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 8 «Про судову 
експертизу в кримінальних і цивільних справах». 

Одна (заснована на правових знаннях) група критеріїв перевірки 
та оцінки висновку експерта, як правило, не складна для слідчих 
і суду. Інша ж – навпроти, часто викликає значні утруднення, ос-
кільки слідчий і суд не в змозі належним чином оцінити ні наукову 
обґрунтованість, ні правильність вибору та застосування методик 
дослідження, ні відповідність цих методик сучасним досягненням від-
повідної галузі наукового знання, оскільки для такої оцінки не мають 
достатніх знань. У таких ситуаціях для полегшення оцінки експер-
тного висновку експерт може бути допитаний з метою одержання 
роз’яснення або доповнення до висновку (ст.ст. 201, 311 КПК України). 
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Під роз’ясненням висновку експерта слід розуміти показання екс-
перта, у яких розкривається зміст і значення обраної ним методики 
дослідження; використаних науково-технічних засобів; виявлених при 
дослідженні об’єктів ознак; критеріїв оцінки експертом виявлених 
ознак. Під доповненням до висновку експерта розуміють висновки, 
що виходять із результатів проведених досліджень, але відсутні у 
висновку експерта. При цьому уточненню підлягають окремі терміни 
і формулювання, використані у висновку експерта, а також вико-
ристані експертом методи. 

За змістом ст.ст. 201 та 311 КПК України показання експерта, 
дані ним у ході допиту, розглядаються не в якості самостійних до-
казів, а як частина висновку експерта, що утворює з ним органічну 
єдність. Про допит експерта на досудовому слідстві складається 
протокол (ст. 201 КПК України). Якщо ж експерта було допитано в 
суді питання, поставлені експерту та відповіді на них заносяться в 
протокол судового засідання (ч. 3. ст. 311 КПК України). 

Важко погодитися із висловленою в літературі думкою про те, 
що експерт має надсилати до суду клопотання про можливість замі-
нення допиту експерта у судовому засіданні призначенням додаткової 
експертизи чи експертного дослідження (Моісєєв О.М., 2011). На 
нашу думку слідчий (суд) може призначити додаткову чи повторну 
експертизу лише у разі, коли допит експерта не дав позитивного 
результату, оскільки у п. 10 своєї Постанови від 30 травня 1997 р. 
№ 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» 
Пленум Верховного Суду України прямо зазначає, що за змістом 
ст.75 КПК України додаткова експертиза призначається після роз-
гляду судом висновку первинної експертизи, коли з’ясується, що 
усунути неповноту або неясність висновку шляхом допиту експерта 
неможливо. Призначення ж додаткової або повторної експертизи, 
замість надання експертом усних роз’яснень і доповнень, неминуче 
призведе до затягування строків досудового розслідування чи судо-
вого розгляду справи, а також до невиправданих витрат матеріальних 
ресурсів на проведення таких експертиз.

На практиці досить часто складаються ситуації, коли з об’єктивних 
причин допитати експерта, який дав висновок, не видалося мож-
ливим. У такому випадку слідчий (суд) можуть скористатися допо-
могою іншої обізнаної особи, яка має залучатися як спеціаліст, а 
не експерт. При цьому дана особа повинна мати спеціальні знання 
у відповідній галузі, певний стаж експертної роботи і, бажано, 
обіймати посаду експерта в державній судово-експертній установі.  
Оскільки КПК України не передбачає можливості допиту спеціаліста, 
дана обізнана особа може надати консультацію, або бути допитана 
як свідок. У відповідності зі ст. 68 КПК України свідком може 
бути будь-яка особа, якій відомі обставини, що мають відношення 
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до справи. Такі обставини стануть відомі спеціалістові в процесі 
вивчення підлягаючого перевірці й оцінці висновку експерта. Таким 
чином, висловлена пропозиція не суперечить діючому кримінально-
процесуальному законодавству. 

Надаючи допомогу слідчому (судові) у перевірці та оцінці вис-
новку експерта спеціаліст розглядає питання про:

— достатність об’єктів і зразків для порівняльного дослідження 
для надання висновку;

— методи, використані при проведенні експертизи, обладнання, 
за допомогою якого реалізовані ці методи (точність і відтворюваність 
отриманих результатів);

— наукову обґрунтованість експертної методики, граничні умови 
її застосування, допустимість та доцільність застосування обраної 
методики в даному конкретному випадку;

— обґрунтованість висновків експерта, взаємозв’язок висновків 
і дослідницької частини висновку експерта;

— сутність розбіжностей між членами однієї експертної комісії 
(якщо вони не прийшли до єдиної думки) або протиріччя між вис-
новками різних висновків експертів.

Таким чином, допит експерта або допомога спеціаліста є важ-
ливою складовою процесу перевірки та оцінки висновку експерта, 
оскільки їх усні роз’яснення та доповнення здатні знімати необхід-
ність призначення додаткових або повторних експертиз. 

о.в. ковалЬова
науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

при Гу Мвс україни в донецькій області

вИдИ І сУБ‘ЄКТИ ОсвІдУвАННя

Норма про проведення освідування (ст. 193 КПК України) роз-
міщується в одній главі з оглядом, що зумовлюється збігом пізна-
вальних прийомів, які застосовуються під час проведення даних 
слідчих дій. Освідування є самостійною слідчою дією, а об‘єктом 
огляду є тіло живої людини.

Мета даної слідчої дії визначена в ст. 193 КПК «необхідність 
виявити або засвідчити наявність у обвинуваченого, підозрюваного 
або у потерпілого чи свідка особливих прикмет», але не може виз-
наватися повною. Тому на практиці дану слідчу дію проводять для 
виявлення також і слідів злочину. Окремі науковці до мети даної 
слідчої дії також відносить необхідність виявлення і «інших влас-
тивостей і ознак, що мають значення для кримінальної справи»  
[1, с. 313].
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Віднесення зазначених обставин до мети освідування має певне 
підґрунтя. Необхідність встановити на тілі особи сліди злочину обумо-
влюється потребами практики і не викликає ні сумніву ні заперечень. 
Слід також зазначити, що розвиток теорії кримінального процесу і 
криміналістики України перебуває під впливом аналогічних процесів 
у Росії. Відповідно до ст.181 КПК РФ мета освідування полягала у 
«виявленні слідів злочину та особливих прикмет» на тілі відповідної 
особи. Таке тлумачення знаходило відображення в підручниках з 
кримінального процесу і криміналістики, якими переважно користу-
валися на теренах України. Воно набуло широкого розповсюдження, 
увійшло в науковий обіг, що його сприймають як таке, що від-
повідає вітчизняному законодавству. Подібний вплив спостерігаємо 
і сьогодні, оскільки окремі науковці до мети освідування відносять 
виявлення «властивостей особи, що мають значення для справи». 
Виявлення стану сп’яніння або інших властивостей і ознак, що мають 
значення для справи передбачено ст. 179 КПК РФ.

Зазначимо, що ні чинний, ні проект нового КПК України не зга-
дують про встановлення властивостей особи під час освідування.  
В статті 238 проекту КПК станом на 10.06.2011 р. мета освідування 
розширюється. Окрім виявлення на тілі особи особливих прикмет 
передбачається виявлення слідів злочину, що відповідає потребам 
практики, завданням і пізнавальним можливостям (огляд тіла) даної 
слідчої дії.

Як слідча дія освідування полягає в огляді слідчим або за його 
дорученням певними особами тіла живої людини з метою виявити або 
засвідчити наявність у неї особливих прикмет, а також слідів зло-
чину. Кримінально-процесуальне законодавство передбачає два види 
освідування залежно від того, хто його проводить: слідче – може 
проводити слідчий, орган дізнання, прокурор; медичне – може про-
водити судовий медик, а за його відсутності лікар, що має відповідні 
спеціальні знання. За результатами проведеного дослідження, осві-
дування судовим медиком проводилося по 48,0 % справ, а лікарем 
по 9 % кримінальних справ.

Об’єктом освідування є тіло людини, що зачіпає її права на осо-
бисту недоторканість. Тому під час проведення освідування забо-
роняється застосовувати дії, що принижують гідність людини або 
небезпечні для неї. Якщо освідуванню підлягає особа іншої статі, 
його проведення доручають слідчому відповідної статі.

Проведення освідування часто пов’язано з необхідністю встано-
вити на тілі людини подряпини, сліди укусів, хірургічних операцій, 
крові тощо. Це потребує використання спеціальних знань у галузі 
медицини. Слідчий доручає проведення освідування судовому медику 
або лікарю. Останні за результатами огляду тіла людини складають 
відповідно акт або довідку. Такі дії Л. Д. Удалова називає медичним 
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освідуванням [2, с. 182]. Разом з тим слід зазначити, що судовий 
медик і лікар підходять до освідування більшою мірою з медичної 
точки зору і менше уваги звертають на встановлення та фіксацію 
особливих прикмет і слідів, які можуть у подальшому мати значення 
для проведення трасологічних досліджень з метою встановлення ме-
ханізму заподіяння тілесних ушкоджень. На нашу думку у таких ви-
падках доцільніше залучати до участі в освідуванні судового медика 
або лікаря. Це дозволить поєднати знання юридичні і медичні під 
час проведення освідування, щоб встановити наявність і характер 
тілесних ушкоджень – ран (вогнепальних, різаних або колотих, ру-
баних або заподіяних тупим предметом); саден, подряпин, синців, 
слідів дії отруйної речовини, визначити їхні розміри, локалізацію на 
тілі та правильно і повно відобразити встановлені обставини у про-
токолі слідчої дії.

Коло осіб, які можуть бути піддані освідуванню, визначено в 
ст. 193 КПК України – це обвинувачений, підозрюваний, потерпілий 
і свідок. Вивчення кримінальних справ проти особи показало, що 
освідування проводилося у 78,4 % випадків. Освідування підозрю-
ваного (обвинуваченого) проводилося у випадках, коли: а) потерпілі 
вказували на особливі прикмети злочинця (наявність шрамів, ро-
димих плям, татуювання тощо); б) з матеріалів справи вбачалося, що 
на тілі нападника могли залишитися або утворитися сліди речовин, 
що були на місці події (фарба, сипучі речовини тощо); в) в пока-
заннях потерпілого міститься інформація, що на тілі підозрюваного 
внаслідок боротьби з ним могли залишитися подряпини, поранення, 
укуси та ін.

Аналіз ст.238 проекту аналізує мого КПК показує, що у ній не 
вказується на можливість освідування обвинуваченого поряд з підоз-
рюваним, потерпілим та свідком. Вважаємо, що подібне має бути вра-
ховано під час доопрацювання проекту КПК. Це зніме різночитання 
у колі осіб, щодо яких може проводитися освідування.
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ФЕНОМЕН “ЕЛІТА” У ХАРАКТЕРИсТИцІ зЛОЧИНІв

За будь якого розуміння сутності поняття “характеристика зло-
чинів”, ніхто не заперечуватиме два таких структурних її елементи 
як типова інформація про особу злочинця та особу жертви. Своєю 
чергою, у виокремленні та аналізі тієї чи іншої специфіки цих осіб, 
часто мають значення їх соціально – ролеві ознаки – характерис-
тики. Серед них є й така, обізнаність про варіанти проявів якої та 
долечинні наслідки для усього процесу провадження у кримінальних 
справах якої, відіграє чимале значення в результативності цього про-
цесу. Мова йде про приналежність особи злочинця (особи жертви) 
до так званої еліти. 

Що таке “еліта”, її сутність, походження, ознаки, види, прояви 
тощо, все це та багато іншого в контексті судочинного пізнання 
– потребує, окремого аналітичного опрацювання й узагальнення.

Еліта (франц. elite – найкраще, добірне) – сукупність людей, 
які: 1) вирізняються в суспільному середовищі своїми авторитетом, 
моральністю, інтелектом, а тому визначаються як найкращі представ-
ники суспільства; 2) посідають ключові політикоуправлінські позиції 
в суспільстві та здійснюють владні функції. 

Головна функція еліти полягає в управлінні суспільством. 
Члени еліти посідають переважно стратегічні позиції в різних де-

ржавних, публічних і приватних інституціях та організаціях і мають 
найвищий статус у системі стратифікації сучасного суспільства 
(владні можливості, знання, професійна компетентність тощо). 

Еліта сучасного суспільства – структуроване соціальне утворення, 
яке складається з різних груп, що можуть бути впорядковані за 
ступенем суспільної значущості. Становище члена еліти в її ієрархії 
визначається як його індивідуальним статусом, так і суспільною зна-
чущістю самої цієї еліти. В сучасному суспільстві можливе не тільки 
вертикальне просування людей в еліту (з позаелітних груп), а й 
горизонтальне – з однієї групи еліти в іншу (напр., з наукової в 
політичну, з політичної, економічної у кримінальну тощо.).

У розгляді еліти стосовно до сфери політики переважно оперують 
двома близькими, але не ідентичними термінами: “політична еліта” 
і “володарююча еліта”. Найбільш містким є поняття “володарююча 
еліта”: це всі групи, які можуть і реально здійснюють вплив на 
владу. 

Володарюючи еліта складається з таких елементів: економічна 
еліта – група людей, яка контролює головні економічні ресурси 
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суспільства: великі власники, можновладці і провідні менеджери фі-
нансово-промислових корпорацій тощо. Вони виступають найбільш 
відчутною групою тиску на владу, використовуючи для цього як 
безпосередні контакти з політиками, так і підконтрольні собі ЗМІ і 
гроші, направлені на фінансування партій і виборчих компаній; вій-
ськова еліта – генералітет і вище офіцерство. Вплив на владу визна-
чається концентрацією в її руках значної кількості засобів знищення 
і людей, готових за першим наказом їх використати, а також мірою 
мілітаризму самого суспільства; бюрократична еліта – чиновники 
державного апарату, їх роль і вплив обумовлюється участю в про-
цесі підготовки і реалізації важливих політичних рішень; ідеологічна 
еліта – видатні діячі культури, науки, представники мас-медіа, що 
формують ідеологію суспільства і свідомість мас; власне політична 
еліта – включає в себе керівників держави, членів уряду, депутатів 
законодавчого органу, тобто тих, хто безпосередньо приймає полі-
тичні рішення на державному рівні. У більш широких трактуваннях 
до неї відносять і політичні фігури середньої ланки, значущі для 
регіональної політики. Виходячи з трактування політичної еліти як 
одного з елементів володарюючої еліти, їй можна дати таке визна-
чення: це певна група суспільства, яка концентрує у своїх руках 
державну владу і відповідає за вироблення стратегії розвитку всієї 
системи. 

Роль еліти особливо зростає в перехідні періоди розвитку сус-
пільств, бо саме вона повинна визначити відповіді на виклики, пос-
тавлені проблемним часом на шляху до демократії (саме це ми маємо 
на нинішньому етапі державотворення України). 

Якщо взяти загальні критерії поділу еліти в Україні, то її, крім ін-
шого і насамперед, можемо прагматично поділити на ту, що “керує”, 
і на ту, що “гідна керувати”, але її не допускають до влади. Так є в 
Україні, і так буде доти, доки не стануть законослухняними і уряд, 
і депутати, і громадяни. 

В Україні тільки розпочався процес елітаризації політичної еліти 
– через поповнення її новими людьми, зміну психології, насиченням 
новими якостями: гуманізмом, патріотизмом, високими духовними 
і моральними принципами та нормами, професіоналізмом, грома-
дянською позицією. 

Що ж до управлінської еліти, то доречно завважити, що в Ук-
раїні немає тієї бюрократії, яка складається з висококваліфікованих 
представників розумової праці, розвиненою становою честю, що за-
безпечує бездоганність її діяльності. Характерною рисою сучасної 
української еліти є не тільки глибокі ідеологічні розбіжності між різ-
ними її фракціями, але й наявність істотних регіональних розходжень, 
що шкодить консолідації суспільства, вирішенню завдань державот-
ворення. Вона почала тяжіти до стабілізації свого становища, своїх 
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владних можливостей, тому звужуються канали для просування „на-
гору” навіть талановитим вихідцям з окремих українських регіонів. 

Вже нікого не дивують тези – висновки, на кшталт: “корупція 
в Україні досягла національних масштабів: від найвищого рівня, де 
вона дозволяє окремій елітарній групі красти в країни мільярди, до 
найнижчого, де вона перетворилася чи не на єдиний засіб вижи-
вання”1. Своєю чергою, вітчизняна і міжнародна спільнота безапе-
ляційно погоджується з існуванням в Україні “елітарної корупції 
”(корупції високих посадовців) 2 тощо. 

Свого часу на “Радіо Ера FM” у прямому ефірі обговорювали 
рейтинг журналу “Фокус” зі 130 найбагатшими людьми України. 
Під кінець передачі якийсь радіослухач зателефонував і запитав, чи 
усвідомлюють запрошені в студію експерти, що всі ці “багатенькі 
буратіни” – бандити і злодії. Один з експертів прямо відповів, що 
немає сенсу заперечувати очевидне: звісно – переважно бандити 
і злодії. Другий експерт мовчазно погодився. На виправдання фі-
гурантів “списку-130” зауважили, що в інших державах багатіями 
також часто ставали бандити і злодії3. 

Які ж ознаки “злочинців з еліти” зокрема і “елітарної злочин-
ності” взагалі?

Відповіді на це запитання можна частково знайти, проаналізу-
вавши дослідження, проведенні у рамках анкетування громадськості 
стосовно проявів та рівня корумпованості вітчизняної еліти4.

Переважно до еліти відносять олігархів (62%), бізнесменів 
(40,9%), депутатів (41,9%), чиновників (37,4%) і тільки 24% від-
несли до еліти інтелігенцію, 21% партійних лідерів. У своїй більшості 
елітарна злочинність ототожнюється з держелітою і бізнеселітою. 

Еліта відрізняється від пересічних громадян за наступними оз-
наками: це родинні зв’язки, походження (42,7%), найбільш високий 
рівень доходу, заможність (40,7%), зв’язки з впливовими людьми 
(40,5%). Представники еліти, на думку респондентів вважають себе 
“надлюдьми”. Їм усе дозволено (53,6%), вони прагнуть встигнути 

1  Див.: МВФ сприяє процвітанню корупції в Україні? [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.kyivpost.ua/opinion/op-ed/mvf-spriyaye-procvitannyu-
korupciyi-v-ukrayini-14535.html

2  Див.: Канадсько – український проект сприяння доброчесності. Підсумко-
вий звіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.old.acrc.org.ua/file.../
Canada_Ukraine_integrity_report_UKR.doc

3  Див.: Нова угода снайперів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
sd.org.ua/ news.php?id = 17340.

4  Див.: Элитарные кланы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.common.gnum. ru/documents/klan.pdf. Було опитано 1326 громадян різних ре-
гіонів.
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“урвати” все від тих можливостей, які вони мають в розпорядженні 
нині (52,1%) і бажають будь-якими методами, шляхами досягти ма-
теріальної і політичної переваги (43,4%). 26,5% опитаних вважають 
найважливішою причиною корупції еліти те, що еліта не має стійких 
моральних цінностей. Багато в чому ця причина пов’язана з тим, 
що в процесі конкурсів, виборів, висуненні чиновників на керівні 
посади дуже суб’єктивно встановлюються морально-етичні, моральні 
цінності, недостатнє значення надається вимогам до професійної 
кваліфікації.

Серед злочинів найпритаманніщих еліті можна виокремити: фінан-
сові (72,8%), корупційні (66,7%), перевищення повноважень(43,9%). 
Наведена статистика засвідчує, що найчастіше злочини вчиняють 
представники наступних видів еліт: кримінальні авторитети(61,5%), 
депутати(59,5%), керівники органів влади(54%), банкіри(34,3%). 

На думку пересічних громадян (за результатами опитування), елі-
тарна злочинність носить більше прихований характер, аніж звичайна 
злочинність. 47,5% респондентів виокремили те, що вона породжує 
недовіру суспільства до влади, носить чи не найнебезпечніший ха-
рактер.

Загальновідомі розробники теорії еліт Мілзм, Парето і Міхельс 
вважають, що розвиток суспільств неминуче приводить до ситуації, 
коли влада опиняється в руках малої групи, яка контролює владу 
й уникає звітування перед громадянами через системну корупцію. 
Корупція політичного режиму веде до неефективності управління і 
занепаду державного устрою загалом. У таких процесах демократія 
поступово деґрадує і веде до встановлення олігархії, а влада опи-
няється в руках невиборних лідерів1.

Ці ж автори вважають, що позначені назвою “еліта” люди не є 
моральними чи науковими авторитетами, і зазначена назва не при-
писує їм якихось ідеальних якостей і спроможностей. Ідеться тільки 
про критерій належності до однієї з багатьох груп, що контролюють 
чи перебувають у безпосередньому наближенні до контролю за цен-
тром влади. Окреслені в такий спосіб владні еліти позбуваються ідео-
логічно-містичного ореолу і стають об’єктом, придатним до вимірю-
вання – зокрема, до вимірювання їхньої якості в тім числі через 
призму кримінального закону.

1  Див.: Якість влади: спроба оцінки українських еліт [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http:// www.fundgp.com/ua/publications/published/3
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УгОЛОвНОЕ сУдОПРОИзвОдсТвО в сссР в сЕРЕдИНЕ 
30-Х гОдОв ХХ вЕКА

История применения норм процессуального права в СССР явля-
ется малоизученной темой. В последнее время опубликовано ряд дис-
сертаций, в которых освещаются проблемы применения уголовного 
процесса (И.А. Грищенко, Л.А. Губжокова, Н.В. Соколова и др.). 
В то же время совершенно не изучена практика применения норм 
процесса в СССР по УПК союзных республик. В советское время 
в ряде диссертаций и монографий рассматривались проблемы уго-
ловного процесса в 30-50-е годы ХХ века (Б.Я. Арсеньев, Н. Левин 
Н., И.И. Мартинович, И.Д. Перлов, М. Чельцов-Бебутов и др.).  
В то же время реальная практика применения совершенно не изуча-
лась. При этом данные по уголовному процессу давно рассекречены. 
Данная статья отчасти раскрывает историю уголовного процесса в 
СССР в 30-е годы ХХ века. Рассматривается общая динамика су-
допроизводства в СССР без выделения крупных уголовно-правовых 
кампаний и контрреволюционных преступлений.

После шумных уголовно-правовых кампаний начала 30-х годов 
уголовное правосудие в СССР находилось в расстроенном состо-
янии. С 1933 года партийное руководство выражало недовольство 
низким качеством судебного следствия. За возрождение полноцен-
ного судопроизводства выступало руководство союзной юстиции, 
Председатель Верховного Суда (далее ВС) СССР А.Н. Винокуров и 
Прокурор СССР А.Я.Вышинский. На 46-м Пленуме Верховного Суда 
СССР (март 1934 года) М.И. Васильев-Южин (заместитель предсе-
дателя ВС СССР) подготовил доклад о работе надзорной тройки 
ВС СССР за 1933 г. Отмечалось исключительно плохое ведение 
предварительного следствия. Прокуратура утверждала безграмотные 
и тенденциозные обвинительные заключения. Этот материал судами 
не проверялся и раскрывался только в судебных заседаниях. После 
Пленума в течение нескольких лет многие руководители органов юс-
тиции выступали за восстановление нормального судопроизводства, 
за возрождение стадии предания суда (распорядительные заседания 
суда). На 47-м Пленуме Верховного суда СССР по предложению  
Вышинского было решено восстановить протоколы судебных за-
седаний, прекратить произвольное уменьшение числа свидетелей, 
составлять нормальные судебные определения. По замыслу участ-
ников пленума это должно было положить начало восстановлению 
процесса.
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В 1935 году Комиссия советского контроля провела проверку 
состояния органов юстиции СССР. Постановления КСК раскрывали 
безотрадную картину советского правосудия. По данным КСК со-
вершалось множество процессуальных нарушений при рассмотрении 
дел, в том числе повсеместное превышение сроков рассмотрения дел, 
массовое и беспорядочное рассмотрение дел (за один день до не-
скольких десятков дел), затягивание кассационных сроков рассмот-
рения дел, отсутствие подготовительных заседаний суда, рассмот-
рение дел без народных заседателей. Все это приводило к отмене 
больше половины вынесенных приговоров. Исполнение приговоров 
затягивалось на много месяцев, иногда лет. 

К этому списку можно добавить большое число «пропавших» (про-
данных, уничтоженных) дел. По всему Союзу пропадали ежегодно 
десятки тысяч дел. В Узбекистане в 1935 г. пропало 141 уголовное 
дело. В Свердловской области в народном суде Осинского района про-
пало 49 дел. В той же области при передаче дел от народного судьи 
Шульги новому судье Осиповой недосчитались 374 дел! В 1936 г.  
секретарь Горячеключевского народного суда Азовско-Черноморс-
кого края В.И. Денисов продал архив суда как оберточную бумагу. 
Особой популярностью пользовалась Инструкция НКЮ РСФСР от 
06.01.1925 г. «Порядок восстановления утраченных, уничтоженных 
или похищенных производств по судебным делам». 

Суды были крайне перегружены делами. Так, в РСФСР в 1934 г.  
1 судебный участок обслуживал 45000 человек (при нормальной 
норме, по мнению члена ВС РСФСР Я. Бермана, в 20000). Качество 
работы судов было низким. В РСФСР в 1 полугодии 1935 г. из 
обжалованных приговоров нарсудов в силе оставили только 64% 
приговоров, облсудов – 74,5%. Безграмотность судей приводила к 
страшным последствиям. Например, в РСФСР в 1934 г. ВС РСФСР 
отменил и изменил 25% обжалованных (опротестованных) приго-
воров к высшей мере наказания! И это только обжалованные приго-
воры. По таким делам приговоры выносились заочно, при грубом на-
рушении процессуальных правил, при необоснованной квалификации, 
большинство из них были построены на показаниях одного свиде-
теля или на самооговоре. Например, малограмотный председатель 
Западносибирского краевого суда Бранецкий во время проведения 
крупного процесса о деятельности контрреволюционной организации, 
просматривая материалы дела, осудил 2-х человек к смертной казни, 
не прочитав протоколы (они были приговорены судьями к лишению 
свободы). Просьбы осужденных об обжаловании приговора были 
отвергнуты и их расстреляли. Это не помешало впоследствии Бра-
нецкому руководить Всесоюзной правовой академией, работать в 
Прокуратуре СССР и возглавлять Центральное бюро бухгалтерской 
экспертизы.
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В апреле 1936 г. А.А. Лисицын (член Верхсуда РСФСР) обсле-
довал Свердловскую область, Н.А. Торская (член того же суда) 
– Челябинскую область. По постановлению Президиума ВС РСФСР 
работа нарсудов Челябинской области была признана неудовлетво-
рительной. Президиум отмечал, что процент прекращенных и отме-
ненных дел народных судей в кассационных инстанциях составлял 
25% всех уголовных. Одни судьи присуждали к лишению свободы 
по 70% дел, иные по 5%. Архивы были в беспорядке. Во время 
проверки работы Свердловского облсуда Лисицын выявил массу 
грубейших нарушений. В судах наблюдался обвинительный уклон. 
Ходатайства обвиняемых почти никогда не удовлетворялись. Заклю-
ченным не вручали копии обвинительных заключений. Отдельные жа-
лобы лежали без движения до 15 месяцев. Определения ВС РСФСР 
по освобождению из-под стражи неправильно осужденных не выпол-
нялись «за невозможностью выяснить их местонахождение». Было 
потеряно много дел. В большинстве судов не было совещательных 
комнат, комнат для свидетелей, для вещественных доказательств, 
для архива. Свидетели сидели на улице, дела валялись в разных 
местах.

С 1937 года главным органом ответственным за качество уголов-
ного процесса стал Наркомат Юстиции (НКЮ) СССР. Так, в 1937 г.  
из 150 приказов 15 были посвящены уголовному процессу. Из 46 
секретных циркуляров уголовному процессу было посвящено 11.  
В 1938 г. из 102 приказов процессу было посвящено 7 приказов, из 
39 секретных приказов процессу было посвящено 10. В 1937 г. и.о. 
наркома юстиции РСФСР, председатель ВС РСФСР И.Л. Булат издал 
значительное количество актов по деятельности судов в РСФСР. 
Из 101 приказа наркома 16 относились к процессуальному праву.  
Отдельные приказы устанавливали квалификацию преступлений. 

На пленумах ВС СССР принимал постановления по судебной 
практике. Коллегии выносили определения, влияющие на судебную 
политику. Так, 58 Пленум (19-23 сентября 1937 г.) вынес постанов-
ления о судебной практике по применению закона от 07.08.1932 г. 
об охране социалистической собственности, по делам о незаконно 
произведенных абортах. 59 Пленум (26-30 декабря) принял постанов-
ления по делам о нарушениях техники безопасности и по применению 
закона от 14.09.1937 г. (дела о контрреволюционном вредительстве). 
Схожие постановления и определения принимали Президиумы вер-
ховных судов республик и коллегии. 

Во время террора старые пороки системы обострились, началось 
разрушение судебного процесса. Увеличились сроки прохождения 
дел. Почти половина уголовных дел в случае их обжалования (оп-
ротестования) пересматривались вышестоящими судами. В Сверд-
ловской области в 1937 г. только 58% приговоров и решений было 
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оставлено в силе. В Кировской области было отменено 32% приго-
воров народных судов. В Рязанской области в 1938 г. в силе было 
оставлено 61,3% приговоров, в Челябинской 55,8% и т.д. Всего в 
первом полугодии 1937 г. в СССР было оставлено в силе 62,8% 
приговоров. 

Росли сроки прохождения дел в судах. В 1937 году 22,7% всех 
дел рассматривались в народных судах свыше месяца. Например, в 
Армении в первом квартале 1937 г. свыше 1 месяца рассматривалось 
15,6% уголовных дел, а во втором квартале – 30% соответственно. 
В РСФСР в 1936 году в срок до 10 дней рассматривалось 41,1% 
дел, а в 1937-1938 гг. – 33-34%. В СССР в народных судах остаток 
уголовных дел на 1 января 1937 г. составлял 124754, на 1 марта 
1938 г. – 246692. В верховных судах союзных республик за этот 
же период количество остатков уголовных дел выросло в 2 раза.  
В Верховном суде Азербайджана на 1.01.1938 г. скопилось 4000 дел, 
в ВС РСФСР – 3296! В Свердловской области на отдельных учас-
тках народных судов остатки дел достигали 1100 единиц! В Грузии 
в течение 1937 г. средний остаток уголовных дел вырос с 84 до 209. 
В Армении остаток дел составлял 250-300% от среднемесячного 
поступления. Во многих регионах остатки росли и в 1938 г. И это 
происходило при резком сокращении числа уголовных дел! 

Пытаясь разгрузиться, суды вновь применяли упрощенное су-
допроизводство. Игнорировали подготовительные заседания, под-
писывали протоколы без народных заседателей, практиковали со-
циалистическое совместительство и т.д. В НКЮ республик были 
созданы бригады, разгребавшие залежи дел. Судьи сами писали про-
тесты на свои собственные приговоры. В нарсуде Сокольнического 
района (Москва) в отдельные дни на одно дело уходило 6-7 минут.  
Произошла деградация кассационного производства (в октябре 1937 г.  
состоялся актив НКЮ СССР по организации кассационной практики). 
Кассационные инстанции не извещали стороны о дне слушания дела. 
Кассационные дела зачастую не читались и даже не докладывались. 
Составлялись трафаретные решения и определения. Органы юстиции 
практически перестали рассматривать жалобы. Только в Московском 
облсуде и в Московском горсуде в 1938 г. скопилось по 2000 не-
рассмотренных жалоб. 

Робкие попытки высших органов юстиции по восстановлению 
уголовного процесса в середине 30-х годов были сорваны во время 
кампании Большого Террора в 1936-1938 годах. Цикл законности 
(1933-1936 гг.) сменился новым циклом беззакония. С 1938 года ор-
ганы власти стали прилагать усилия по восстановлению нормального 
судопроизводства.
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КОЛІзІї У ПРЕдМЕТІ дОКАзУвАННя У сПРАвАХ 
ПРИвАТНОгО ОБвИНУвАЧЕННя

Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальній справі, от-
римали в теорії доказів назву загального предмета доказування. При 
доказуванні у кримінальній справі насамперед повинні бути встанов-
лені ті обставини, які відносяться до події злочину.

Під предметом доказування у кримінальному процесі слід розуміти 
сукупність обставин, встановлення яких необхідне для здійснення 
кримінального судочинства [1, с. 67]. 

У цьому зв’язку можна констатувати, що при провадженні в 
кримінальних справах існує декілька видів предмета доказування, які 
відрізняються як структурно, так і за змістом [2, с.1]. Вони відріз-
няються як структурою, так і змістом обставин, що їх становлять, і  
ст. 64 КПК України не охоплю всієї їх різноманітності [3, с. 82-84]. 

Однак, питання про предмет доказування у кримінальних справах 
приватного обвинувачення, ще не досліджуване. Проте, слід під-
креслити, що за кримінально-процесуальним законодавством України 
предмет доказування у даній категорії справ має тільки їй притаманні 
особливості. 

Проте, тут великою особливістю є те, що предмет доказування 
на стадії, коли жертва злочину подає до суду скаргу є стадією пору-
шення кримінальної справи. Вказана стадія має притаманній ї особ-
ливості, і до предмета доказування входить, встановлення наявності 
чи відсутності достатніх даних, що вказують на ознаки одного із 
злочинів, а саме: ст. 125 КК України – якими є умисне лише тілесне 
ушкодження, ч. 1 ст. 126 КК України – умисне завдання удару, по-
боїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного 
болю і не спричинили тілесних ушкоджень, 356КК України -само-
правство, то самовільне всупереч встановленому законом порядку, 
вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим 
громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо 
такими діями була завдана значна шкода інтересам громадянина, 
держави чи громадським інтересам або інтересам власника. А також 
передбачених у законі обставин, які включають порушення кримі-
нальної справи, і прийняття на цій основі рішення про порушення 
чи відмову в порушенні кримінальної справи. Загально визнано, що 
норми КПК України на цій стадії немає ще кримінально-процесу-
ального доказування. Проте, у справах приватного обвинувачення є 
виняток, особа повинна у розумінні ст.251 КПК України та всупереч 
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всім іншим нормам КПК України здійснювати дії по доказуванню 
обставин які зазначені в ст.ст. 23, 64 КПК України. Призначенням 
даної стадії, яка у справах приватного обвинувачення витікає із  
ст.ст. 223, 224 КПК України та штучно створює предмет доказування 
є здійснення так званих перевірочних дій, що мають забезпечити за-
конність та обґрунтованість подальших процесуальних рішень, закріп-
лення слідів злочину та запобігання злочинові або його припинення, а 
також з’ясування обставин, які виключають порушення кримінальної 
справи. Тобто питання про предмет доказування у справах приват-
ного обвинувачення – це питання про те, що підлягає доказуванню 
у кримінальному судочинстві, інакше кажучи, питання про сукупність 
ознак злочинів вказаних в ч. 1 ст. 27 КПК України, доведення яких 
необхідно для досягнення завдань кримінального судочинства.

У цьому зв’язку особливо болючим є питання з’ясування обставин, 
які підлягають доказуванню у справах приватного обвинувачення, ос-
кільки обставини загального предмета доказування конкретизуються 
законодавцем. Річ у тім, що чинний КПК України не містить затвер-
дженого переліку обставин, які підлягають доказуванню у справах 
приватного обвинувачення. Від правильного визначення обставин у 
даному інституті, їх всебічного, повного і об’єктивного дослідження 
залежить забезпечення реалізації основних завдань кримінального 
судочинства. 

Такими обставинами, які підлягають доказуванню у контексті 
(підкреслене моє) норм КПК України, які присвячені приватному 
обвинуваченню будуть складові обвинувального висновку (ст. 223, 
224 КПК України) та норм ст. 125, ч.1 ст. 126, ст. 365 КК України 
[94, с. 98-101]. 

Таким чином, зміст скарги у справах приватного обвинувачення 
охоплює всі елементи предмета доказування, який існує у розумінні 
норма КПК України вже на стадії судового розгляду кримінальної справи. 
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сИТУАцИОННЫЙ ПОХОд К ИсПОЛЬзОвАНИЮ НОвЫХ 
(НЕТРАдИцИОННЫХ) МЕТОдОв в РАсКРЫТИИ  

И РАссЛЕдОвАНИИ ОРгАНИзОвАННОЙ  
ПРЕсТУПНОЙ дЕяТЕЛЬНОсТИ

Современная организованная преступность в сфере экономики 
– широкомасштабная с коррупционными межрегиональными и транс-
национальными связями, ей присущ мобильный, высокотехнологи-
ческий, интеллектуальный характер. Формы преступных проявлений 
в сфере экономики порой нетрадиционны и следственным органам 
приходится сталкиваться с серьезными проблемами в уголовно-пра-
вовой оценке содеянного, его раскрытии и расследовании. К числу 
таких можно отнести гипноз, который нередко используется в ка-
честве способа преступления и становится объектом внимания 
лидеров (олигархов, миллионеров) организованной преступной де-
ятельности, которые проявляют интерес к технологии гипноза 
и методам долгосрочного программирования человеческой психики. 
Так, в следственной практике отмечаются случаи использования гип-
нотического воздействия организаторами преступных образований 
так называемых финансовых пирамид, ориентированных на завла-
дение обманным путем многомиллионных денежных средств граждан, 
привлекаемых в эти преступные образования через страховые об-
щества, благотворительные фонды и другие небанковские финан-
совые образования. Организаторы преступного бизнеса безраздельно 
господствуют в средствах массовой информации, телекоммуникаци-
онных системах и средствах, в особенности беспроводных средств 
связи индивидуального пользования (мобильная связь, Интернет и 
др.), распространяя коммерческие рекламы и видеопродукции, в ко-
торых широко применяются методы «скрытой суггестии», т. е. под-
сознательного внушения на граждан с целью завладения денежными 
средствами обманным путем.

Эффективность противодействия организованной преступности в 
сфере экономики требует изыскания новых методов получения и 
использования доказательственной и ориентирующей информации. 
Решение этой задачи непосредственно связано с интеграцией в кри-
миналистику современных достижений научных, технических или 
иных специальных познаний.

 Следует отметить, что правоохранительными органами более 
чем пятидесяти стран мира, в том числе США, Франции, Германии, 
Японии, России, широко применяются для выявления лиц, причастных 
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к совершению преступлений методы регистрации и оценки психо-
физиологических реакций при проведении опроса, т. е. полиграф. 
В настоящее время на мировом и российском рынках имеются как 
классические, чернильно-пишущие полиграфы, так и компью-
терные полиграфы, в которых аналоговый сигнал регистрируется 
датчиками, расположенными на теле опрашиваемого, в цифровом виде 
передаются в компьютер, обрабатывается с помощью специальных 
программ, а результаты могут выводиться как в зашифрованном виде 
(коэффициентный), так и в виде графиков или гистограмм. 

Анализ практики и результаты исследований позволяют прийти к 
выводу, что при расследовании экономических преступлений, учитывая 
сложившуюся оперативную, доследственную, атипичную ситуации, 
свидетели, лица, подозреваемые или причастные к организованной 
преступной деятельности, могут быть опрошены с использованием 
полиграфа. Достижения в области автоматики, телемеханики, кибер-
нетики позволили технически усовершенствовать полиграф. Стало 
возможным принципиально изменить технику «снятия» информации 
полиграфом, используя метод бесконтактных датчиков. 

Специфическим методом нетрадиционной психофизиологии яв-
ляется репродуктивный гипноз. Следует отметить, что раскрытие 
преступления представляет собой процесс сбора доказательств по 
установлению события преступления, состава преступления в дейс-
твиях конкретного лица. Значительную часть таких доказательств со-
ставляют показания свидетелей, подозреваемого, обвиняемого и др. 
В следственной практике возникают ситуации, когда естественные и 
патологические дефекты памяти нередко проявляющиеся у субъектов 
следственных действий негативно влияют на сбор доказательств при 
расследовании особо тяжких преступлений.

В юридической практике нередко встречаются случаи провалов 
памяти (амнезии), когда из сферы сознания выпадают отдельные 
события, заполняющие определенный промежуток времени. Провалы  
памяти (ретроградная и антероградная амнезия) могут наступить у 
свидетеля, потерпевшего, обвиняемого как до, так и после полученной 
травмы, или как последствие естественных дефектов деятельности 
памяти. Использование членами ОПГ, преступных организаций, дру-
гими лицами наркотических, психотропных средств, их аналогов или 
прекурсоров угнетает функцию памяти, поэтому у указанных лиц 
возникает проблема амнезии и преодоление ее в интересах рассле-
дования весьма актуальна при расследовании организованной пре-
ступной деятельности в сфере экономики.

Более двух десятилетий гипноз как метод расследования при-
меняется сотрудниками полицейских управлений США, Германии, 
Великобритании, Израиля и других стран. В одних ситуациях, с 
помощью гипноза сотрудники полицейских управлений или следо-
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ватели-гипнооператоры получали дополнительную ранее неизвес-
тную информацию, в других ситуациях – информация, полученная 
с помощью гипнорепродукции, носит справочный характер.

В России, проведение гипнорепродукционного опроса с целью 
активации памяти потерпевших и свидетелей, при обязательном 
соблюдении принципа добровольности и этических норм, является 
допустимым оперативно-розыскным мероприятием и не противоречит 
действующему УПК. В то же время, гипнотическое воздействие в 
любой форме в отношении подозреваемого, обвиняемого считаются 
недопустимыми. Элементы гипнорепродукционного опроса в отно-
шении свидетеля, потерпевшего имели место при производстве су-
дебно-психологической экспертизы.

В 1987–1989 гг. определенный опыт использования репродукци-
онного гипноза был накоплен отдельными следственно-оперативными 
группами Украины при расследовании тяжких преступлений. Гипноз, 
применявшийся, с участием специалистов, помог восстановить в па-
мяти потерпевших, свидетелей важные обстоятельства совершения 
преступлений, которые способствовали их раскрытию. При опре-
деленных обстоятельствах и с учетом конкретной ситуации 
методы гипнорепродукции могут быть использованы при рас-
следовании организованной преступной деятельности, если это 
диктуется интересами установления истины. Так, ст. 75 УПК 
Украины регламентирует использование научных, технических или 
иных специальных познаний для раскрытия преступлений. Проце-
дура участия специалиста при производстве следственных действий 
предусмотрена в ст. 128-1 УПК Украины. В этой связи следует 
согласится с теми исследователями, которые считают допустимым 
участие гипнолога и психолога в допросе свидетелей, потерпевших 
с целью активации их памяти.

Актуальность поиска адекватных методов и средств противодейс-
твия организованной преступной деятельности в сфере экономики в 
условиях осложнения криминогенной обстановки не вызывает сом-
нений. Криминалистика, постоянно аккумулирует в себе все новые 
достижения науки и техники, в том числе современные методы при-
кладной психологии и психофизиологии, которые во многих случаях 
способствуют раскрытию истинных причин и обстоятельств челове-
ческого поведения.

Следует отметить, что понятие «нетрадиционных методов рас-
крытия преступления» появилось в конце 80-х годов прошлого сто-
летия среди ученых и практиков. Оно вобрало в себя все методы, 
в какой-то мере связанные с одорологией, графологией, парап-
сихологией и экстрасенсорикой. Новое направление признавалось 
перспективным. В этой связи эти новые методы и средства рас-
сматривались в криминалистике как нетрадиционные потому, что не 
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сразу было признано доказательственное значение их результатов в 
уголовном судопроизводстве.

В Украине, проблемы использования новых методов в системе 
современной криминалистике не были переметом научных дискуссий, 
глубокого научного исследования и указанные методы не использу-
ются в криминалистике и судебной экспертизе. Противники новых ме-
тодов обычно выискивают недостатки, ошибки использования новых 
методов и на них строят свои возражения. Консерватизм взглядов 
определенных криминалистов и нежелание признавать новое направ-
ление в системе криминалистики перспективным негативно отража-
ется в науке и практике.

При расследовании организованной преступной деятельности в 
сфере экономики, с учетом сложившейся ситуации, с целью рас-
крытия преступления целесообразно использовать следующие новые 
методы получения и использования доказательственной и ориенти-
рующей информации: одорологический метод, т. е. использование 
следов запаха в целях обнаружения и преследования преступников 
«по горячим следам», поиска похищенного имущества, установления 
принадлежности предметов определенным лицам; метод полигра-
фической регистрации психофизиологических реакций отде-
льных лиц с целью установления их причастности к совершенному 
преступлению, т. е. психологический метод прикладной психологии; 
метод гипнорепродукции («следственного гипноза») – психоло-
гический метод активизации памяти в целях решения оперативных 
и следственных задач; метод графологии позволяет по почерку 
человека определить его умственные способности, силу воли, само-
оценку, т. е. провести полную психодиагностику личности, оценить 
физическое и психическое состояние человека.

Использование новых методов в раскрытии и расследовании ор-
ганизованной преступной деятельности в сфере экономики является 
адекватным противодействием современной мобильной, широкомас-
штабной организованной преступности.

Безусловно, в одних ситуациях полученные результаты могут 
иметь доказательственное значение, в других – составлять ориенти-
рующую или справочную информацию, в третьих – позволяет полу-
чить дополнительную информацию об обстоятельствах совершения 
преступления и лицах его совершивших.
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ПРЕзУМПцИя НЕвИНОвНОсТИ в АМЕРИКАНсКОМ 
УгОЛОвНОМ ПРОцЕссЕ

Основой правового статуса обвиняемого, как известно, является 
презумпция невиновности. Она для американцев – неписаное консти-
туционное правило, вытекающее из Поправки V Конституции США: 
“Никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности 
без надлежащей правовой процедуры”. И имеет чисто риторическое 
значение: она служит призывом к жюри и судьям игнорировать 
вывод прокурора о виновности подсудимого, в смысле рассматривать 
его невиновным, отбросить в сторону все подозрения, вызванные 
арестом, обвинением и привлечением к суду, и прийти к заключению 
исключительно на основании законных доказательств, рассмотренных 
в ходе судебного разбирательства.

В решении суда по делу Тейлор против Кентукки от 30 мая 1978 г.  
было зафиксировано нарушение федеральной Конституции городским 
судом Кентукки, который не предупредил жюри присяжных, что под-
судимый считается невиновным, пока его вина не будет доказана.

Из данного примера видно, что презумпция невиновности на 
стадии предварительного следствия в американском уголовном про-
цессе нет. Не случайно в 1979 г. Верховный суд США постановил 
(по делу Белл-Вольфиш), что презумпция невиновности в стадии 
предварительного следствия не применяется. Она начинает действо-
вать только с начала судебного разбирательства.

Презумпции невиновности придается чисто субъективное зву-
чание – воздействовать на сознание, мысли присяжных заседателей 
путем формального предупреждения о презумпции невиновности об-
виняемого.

Что же касается правила о бремени доказывания, вытекающего 
из презумпции невиновности, то американский ученый Дж. Флетчер 
указал на ряд дел, решенных Верховным судом США, начиная с 
1975 г., по которым постановлено, что на подсудимого допустимо 
возлагать бремя доказывания в отношении обстоятельств, оправ-
дывающих его действия. Так, например, по делу Мартин – штат 
Огайо Верховный суд США постановил, что возложение на под-
судимого по законодательству одного из штатов США бремени 
доказывания в отношении обстоятельств необходимой обороны не 
нарушает принципов конституционного права, в том числе и пре-
зумпцию невиновности. Во многих штатах США бремя доказывания 
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в отношении некоторых оправдывающих обстоятельств возлагается 
на подсудимого. Это значит, что подсудимый обязан убедить суд в 
существовании данного обстоятельства. По мнению Флетчера, эти 
судебные постановления не имеют никакого отношения к презумпции 
невиновности.

Другой американский ученый Дж. Квигли считает, что эти су-
дебные постановления являются нарушением презумпции невинов-
ности. Предположим, отмечает Дж. Квигли, что подсудимый пос-
тарался доказать обстоятельство необходимой обороны. Может 
случиться, что суд к концу судебного процесса не будет уверен в 
существовании данного обстоятельства. Получается, что подсудимый 
не выполнил своего бремени доказывания, и суд выносит обвини-
тельный приговор, хотя он сомневается в виновности подсудимого.

В соответствии со ст. 164 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк 
обнаружение револьвера в автомобиле создает презумпцию винов-
ности в перевозке или хранении оружия для всех лиц, находящихся в 
тот момент в автомобиле. Ссылка пассажира или водителя на то, что 
он ничего не знал о револьвере, нисколько не колеблет обвинения.

Современный порядок судопроизводства в некоторых европейских 
странах, действительно, не рассматривает презумпцию невиновности 
как приоритетное начало в отправлении правосудия. Презумпция 
невиновности в большей мере рассматривается как элемент состя-
зательности, в котором признается как наличие презумпции неви-
новности, так и презумпции виновности. Например, одна из статей 
французского уголовного кодекса предусматривает: “Всякий нищий 
или бродяга, у которого будет обнаружена вещь или несколько 
вещей, стоимость которых превышает 100 франков, и который не 
может удостоверить законность их приобретения, будет подвергнут 
наказанию...”. 

Исходя из данных обстоятельств, Г.А. Печников, как представ-
ляется, делает абсолютно правильный вывод о том, что в американ-
ском уголовном процессе отрыв от презумпции невиновности правил 
доказывания (о бремени доказывания и о толковании сомнений в 
пользу обвиняемого) превращает ее в декларацию, фикцию, име-
ющую значение формальной ритуальности, формального юридичес-
кого обряда.

В соответствии с американским правом судья в подобном случае 
вправе постановить обвинительный приговор без полного разби-
рательства дела. Обвинитель уже не несет бремени доказывания.  
Презумпция невиновности по сути дела не соблюдается.
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ЩОдО МОЖЛИвОсТІ ПОдАННя АПЕЛяцІї ОсОБОЮ, 
дО яКОї зАсТОсОвАНО ПРИМУсОвИЙ зАХІд 

МЕдИЧНОгО ХАРАКТЕРУ

Проблемним у кримінальному судочинстві є питання щодо мож-
ливості подання апеляції особою, до якої судом застосовано приму-
совий захід медичного характеру. Відповідно до п. 4 ст. 348 КПК 
України апеляцію мають право подати законний представник та за-
хисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування 
примусового заходу медичного характеру. Процесуалісти наголо-
шують на необхідності розширення процесуальних прав цих осіб 
[1, с.153] Ще до запровадження в Україні апеляційного оскарження 
В.Т. Маляренко справедливо зазначав, що особі, щодо якої засто-
совано примусовий захід медичного характеру, „має бути надане 
право апеляційного оскарження в тому разі, якщо згідно з висновком 
судово-психіатричної експертизи цьому не перешкоджає характер її 
захворювання” [2, с.211]. Але ця пропозиція нажаль не була підтри-
мана. Право подати апеляцію набули тільки законний представник та 
захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування 
примусового заходу медичного характеру (п. 4 ст. 348 КПК України), 
що призвело до проблем у судовій практиці. Так, наприклад, пос-
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тановою Радивилівського місцевого суду Рівненської області р. гро-
мадянка П. поміщена в психіатричну лікарню із суворим наглядом.  
В її діях суд встановив суспільно небезпечне діяння, передбачене 
ч. 2 ст. 229-1 КК України. Захисник постанову суду не оскаржив.  
П. подала апеляцію, в якій просила скасувати постанову суду, як 
таку, що грунтується на невірному висновку амбулаторної психіат-
ричної експертизи. Колегія суддів апеляційного суду Рівненської 
області справу з розгляду зняла і апеляцію залишила без руху, 
посилаючись на відсутність у П. права подати апеляцію на підставі 
п. 4 ст. 348 КПК України, і таке рішення є вірним за буквальним 
змістом п. 4 ст. 348 КПК. [3] Про антиконституційність цієї норми, 
яка позбавляє таку особу права на подання апеляції, справедливо 
зазначає В.Т. Маляренко, а саме, що “законодавець ставить грома-
дянина, до якого застосовані примусові заходи медичного характеру 
у беззахисне становище, безпідставно позбавляючи його права на 
захист шляхом апелювання. При сьогоднішньому ставленні в світі 
до прав людини така позиція законодавця неприпустима і потребує 
відповідних коректив” [4, с.43]. П. не була позбавлена дієздатності 
рішенням суду. Її права, порівняно з іншими громадянами, не могли 
бути звужені з причин наявності чи помилкового припущення про 
наявність психічного захворювання. Згідно зі ст. 25 Закону “Про 
психіатричну допомогу” [5] особи, яким надається психіатрична допо-
мога, можуть піклуватись про захист своїх прав та свобод особисто. 
Апеляційна інстанція існує для виправлення помилок судів першої 
інстанції. Тому не можна виключати, що суд першої інстанції не-
обґрунтовано застосував до особи примусові заходи медичного харак-
теру. Не слід заздалегідь, до апеляційного розгляду справи, виклю-
чати можливість помилки амбулаторної психіатричної експертизи 
про неосудність особи та помилковості відповідного рішення суду.  
Можливо законодавець бажав перешкодити надходженню до апе-
ляційних судів беззмістовних апеляцій від психічно хворих людей. 
Та, якщо через хворобу особа нездатна сформулювати апеляцію 
відповідно до вимог ст. 350 КПК України, то така апеляція може 
залишитись без руху у відповідності до ст. 352 КПК.

При вдосконаленні кримінально-процесуального законодавства 
слід було б внести зміни, які б виключали позбавлення права осіб 
на апеляцію лише за ознакою (чи помилкового твердження про це) 
наявності у них психічної хвороби чи тимчасового розладу душевної 
діяльності. Не можна виходити з ідеального припущення, що за-
хисником чи законним представником обов‘язково будуть вжиті всі 
законні засоби захисту, а тому необхідно надати право на подання 
апеляції особі, щодо якої розглядалась справа про застосування 
примусових заходів медичного характеру [6]. До переліку осіб, на-
веденого у п. 5 ст. 387 та п. 5 ст.418 Проекту нового КПК України 
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(станом на 1липня 2011 р.) необхідно також включити особу, що 
до якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів 
медичного характеру.
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зУПИНЕННя РОзгЛядУ зАяв ТА ПОвІдОМЛЕНЬ  
ПРО зЛОЧИН

Основним завданням кримінального судочинства, відповідно до ст. 2  
Кримінально-процесуального кодексу України, є охорона прав та за-
конних інтересів осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке та 
повне розкриття злочинів. Виконанню вказаних вимог закону сприятиме 
своєчасне вирішення питання про порушення кримінальної справи, за-
кріплення доказів, направлених на виявлення осіб, які скоїли злочин.

Відповідно до ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України 
прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобовязані приймати 
заяви та повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини та 
не пізніше триденного строку прийняти по ним рішення. 

Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин 
до порушення кримінальної справи, така перевірка здійснюється в 
строк не більше десяти днів. 

Таким чином, максимальний термін розгляду заяв та повідом-
лень про злочин встановлений законодавцем – десять днів. Однак 
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на практиці особа, яка здійснює перевірку заяви, часто не в змозі 
вкластися у законодавчо закріплений строк по причинам, які від неї 
не залежать.

Так, напраклад, перевірка заяв про господарські та фінансові 
злочини в багатьох випадках вимагає проведення документальних 
ревізій, аналізу господарської діяльності, що займає значно більше 
часу, ніж відведені десять днів.

Аналогічна ситуація складається і у випадку розгляду заяв про 
скоєння дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої є постраж-
далі. Адже чинний кримінальний кодекс для порушення кримінальної 
справи, наприклад, за ч. 1 ст. 286 КК України передбачає таку 
кваліфікуючу ознаку складу злочину, як спричинення потерпілому 
середньої тяжкості тілесного ушкодження. За загальним правилом 
ступінь тяжкості тілесних ушкоджень визначається за наслідками су-
дово-медичного обстеження з винесенням відповідного акту. Як пра-
вило, в зв`язку з неабиякою завантаженністю судово-медичних екс-
пертів, проведення вказаного дослідження триває по декілька тижднів.

Таким чином особа, яка проводить перевірку по заяві про злочин, 
змушена, не очікуючи результатів проведення ревізії та висновку су-
дово-медичного дослідження, фальсифікувати результати перевірки, 
виносячи постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, не 
маючи для цього достатніх підстав. В подальшому такі відмовні ма-
теріали направляються прокурору для перевірки законності прийнятого 
рішення, працівники якої скасовують необгрунтовану постанову та по-
вертають матеріали на доопрацювання. Однак спливає чимало часу до 
тих пір, доки вказані матеріали будуть вивчені. Адже крім відмовних 
матеріалів, працівники прокуратури вивчають та спрямовують до суду 
також і кримінальні справи. А згаяний час, протягом якого можуть 
бути знищені цінні докази вини особи, надолужити буває неможливо.

Прийняття рішень по заяві про злочин можливе тільки на підставі 
всебічного, повного та об`єктивного вивчення та оцінки інформації, 
яка в ньому міститься. Однак, в зв`язку з браком часу, відведеного 
для проведення відповідної перевірки, з`являється один з недоліків 
стадії перевірки заяв та повідомлень про злочин – проведення не-
повної перевірки, коли, з метою економії часу, максимально скоро-
чується кількість перевірочних дій, зокрема, не відбираються пояс-
нення у всіх осіб, на яких вказує заявник. 

Таким чином, на практиці строк перевірки заяв та повідомлень 
закріплений законодавцем виявляється недостатнім. Збільшення 
строків перевірки пов`язане також з необхідністю отримання від-
повідей на різноманітні запити. 

Все це призводить до несвоєчасного порушення кримінальної 
справи, що тягне за собою втрату важливих доказів, які могли б 
сприяти розкриттю злочинів. 
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Доцільно надати можливість особі, яка проводить перевірку по 
заявам про злочин, у виключних випадках, пов`язаних з проведенням 
додаткових досліджень, виносити постанову про зупинення перевірки 
по заяві. Копію вказаної постанови направляти в прокуратуру для 
того, щоб прокурор мав змогу контролювати перебіг строку роз-
гляду заяв та повідомлень. А матеріали залишати органу дізнання до 
їх вирішення з обов`язковим відновленням перевірки по закінченню 
проведення ревізії, судово-медичного або іншого дослідження. Зупи-
нення розгляду заяв та повідомлень про злочин допоможе уникнути 
тяганини, яка пов`язана з пересиланням матеріалів перевірки про-
курору та назад, порушення строків розгляду заяв та фальсифікації 
результатів перевірки. 

и.в. куБарев
кандидат юридических наук

донецкий юридический институт Мвд украины

вЫявЛЕНИЕ сОУЧАсТНИКОв УБИЙсТвА

Одной из важных тактических задач, подлежащих решению при 
расследовании убийств, совершаемых группой лиц, является выяв-
ление соучастников. Необходимость решения данной задачи возни-
кает в ситуациях, когда проведенным расследованием установлено 
лицо, вероятно причастное к убийству (заподозренный), однако не-
известно совместно с кем оно его совершило. В таких ситуациях 
рекомендуется не спешить с задержанием выявленного преступника, 
а принять меры к установлению личности и местонахождения его 
соучастников (В.М. Быков, Е.И. Макаренко). Данная рекомендация 
представляется верной, так как задержание и допрос установленного 
преступника не всегда позволяет получить от него достоверные све-
дения о соучастниках. Он может быть не заинтересован в сообщении 
таких сведений по ряду причин, в частности: в связи с отрицанием 
своей причастности к совершению убийства; в силу родственных 
или иных близких связей с соучастниками; по причине договорен-
ности с соучастниками не выдавать друг друга в случае задержания  
и др.

Изложенное указывает на то, что выявление соучастников 
убийства является сложной задачей, которая не всегда может быть 
решена допросом уже установленного преступника и требует про-
ведения системы различных действий, то есть тактической опе-
рации. По нашему мнению тактическая операция “Выявление со-
участников убийства” предполагает последовательное решение двух 
взаимосвязанных заданий: а) установление связей заподозренного 
лица и б) их проверку на причастность к совершенному убийству. 
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 Структура данной тактической операции может выглядеть следу-
ющим образом:

а)  выявление связей предполагаемого преступника: 
— организация визуального наблюдения за заподозренным; 
— проведение оперативно-розыскных мероприятий по установ-

лению лиц, с которыми контактировал заподозренный; 
— опрос и допрос знакомых заподозренного о его связях и ха-

рактере взаимоотношений с ними; 
— снятие информации с каналов связи; 
— истребование сведений о телефонных переговорах заподоз-

ренного;
— осмотр записных книжек, компьютеров, записей в мобильных 

телефонах, принадлежащих заподозренному; 
— изучение материалов в отношении заподозренного (автобио-

графий, характеристик, уголовных дел о ранее совершенных преступ-
лениях и т.п.).

б)  проверка установленных связей на причастность к расследу-
емому убийству, которая включает выяснение следующих основных 
вопросов: 

— где находилось лицо в момент совершения убийства; 
— имеются ли у него предметы (доступ к предметам), которые 

использовались в качестве орудий и средств убийства; 
— наличие и характер взаимоотношений с убитым; 
— обладает ли они качествами отобразившимися в следах, изъятых 

 с места происшествия; 
— совпадает ли его внешность со словесным портретом пре-

ступника; имели ли место факты, которые могут быть истолкованы 
как улики поведения и др.

Тактическая операция “Выявление соучастников убийства” может 
проводиться с элементами рефлексивного управления, под которым 
понимается двусторонний акт управляющего воздействия, осно-
ванный на имитации мышления и действий противников в конфликте  
(В.Ю. Шепитько). В этом случае заподозренное лицо путем опре-
деленных действий побуждается к вступлению в контакт с соучас-
тниками. Одновременно за всеми его контактами устанавливается 
наблюдение, а выявленные таким путем лица проверяются на при-
частность к расследуемому убийству. 

Особенность тактической операции “Выявление соучастников 
убийства” состоит в том, что она во-первых, предполагает наличие 
заподозренного лица. Во-вторых эффективность тактической операции 
во многом зависит от конспирации при ее проведении. Поэтому ее 
содержание характеризуется преимущественно зашифрованными и 
негласными оперативно-розыскными мероприятиями и широким ис-
пользованием положений ст.121 УПК Украины, согласно которых 
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следователь предупреждает участников следственных действий об 
обязанности неразглашения данных досудебного следствия. 

Важным элементом рассматриваемой тактической операции яв-
ляется проверка выявленных лиц на причастность к совершенному 
убийству, суть которой состоит в сопоставлении конкретной лич-
ности с информационными моделями лиц, совершивших убийство. 
Предложить конкретный перечень проводимых с этой целью мероп-
риятий довольно сложно, поскольку данная деятельность по ана-
логии с изобличением преступника носит выраженный ситуационно 
обусловленный характер (В.А. Образцов), однако отличается от нее 
целью, процессуальным режимом и объемом устанавливаемых све-
дений. Поэтому в статье предложены лишь типичные обстоятельства, 
установление которых позволяет оперативно проверить имеющиеся 
подозрения. Для их установления проводятся допросы незаинтере-
сованных в исходе дела лиц, осмотры различных предметов и до-
кументов, оперативно-розыскные мероприятия негласного и зашиф-
рованного характера. Конкретное же содержание следственных и 
иных действий зависит от имеющейся в распоряжении следствия 
информации о признаках преступников и ее достоверности. 

о.в. куЗЬМина
кандидат юридических наук, доцент

ивановский государственный университет

ПРАвО НА сПРАвЕдЛИвОЕ сУдЕБНОЕ 
РАзБИРАТЕЛЬсТвО И МУЖдУНАРОдНОЕ  

УгОЛОвНОЕ ПРАвОсУдИЕ

В настоящее время довольно активно изучается феномен спра-
ведливости в уголовном судопроизводстве в контексте индикатора 
соблюдения прав человека. Защита прав человека и основных 
свобод, их признание является основой справедливости. [1] Всякий 
уголовный процесс является проверкой уважения обществом и го-
сударством прав человека, проверкой соблюдения международных 
правозащитных норм о справедливом суде. [2] Признавая справед-
ливость определяющим критерием должной общественной, и в том 
числе правовой организации, сегодня особенно важно обеспечить 
справедливое нормативное регулирование в уголовно-процессуальной 
сфере. Необходимость приведения российского законодательства в 
соответствие с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права предполагает, прежде всего, максимально полное уяс-
нение их подлинного смысла и содержания.
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Право на справедливое судебное разбирательство закреплено в 
нескольких международных документах о правах человека, принятых 
после Второй мировой войны. Статьи 10 и 11 Всеобщей декларации 
прав человека 1948 года предусматривают некоторые общие при-
нципы, касающиеся прав лиц, в отношении которых ведется уго-
ловное преследование. Однако признаваемая в настоящее время 
частью международного обычного права Декларация не является 
юридически обязывающим документом. В 1966 году Генеральная  
Ассамблея ООН приняла Международный пакт о гражданских и 
политических правах, который в ст.14 закрепляет право на спра-
ведливое судебное разбирательство. Это положение имеет очень 
большое значение для обеспечения прав обвиняемых, которые пред-
стают перед Международным уголовным судом (далее – МУС или 
Суд).

Два важных документа, принятых на региональном уровне, также 
закрепляют право на справедливое судебное разбирательство: Евро-
пейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст.6) 
и Американская конвенция о правах человека (ст.8). Эти конвенции 
закрепляют такие важные элементы рассматриваемого права, как 
компетентный, беспристрастный и независимый суд и исключение 
всякого давления на свидетелей. Несмотря на то, что прямой ссылки 
на принцип равенства сторон нет ни в ст.6 Европейской конвенции, ни 
в ст.8 (2) Американской конвенции о правах человека, ни в ст.14 (1)  
Международного пакта, общепризнано, что этот принцип также яв-
ляется обязательным элементом справедливого судебного разбира-
тельства. Положения этих договоров применяются к процедурам в 
Международном уголовном суде в силу того, что п.3 ст.21 Римского 
статута обязывает Суд соблюдать международно признанные стан-
дарты прав человека. Это отражает высокую значимость рассмат-
риваемого права. Как неоднократно отмечал Европейский Суд по 
правам человека, «право на справедливое судебное разбирательство 
занимает столь видное место в демократическом обществе, что га-
рантии, закрепленные в ст.6 (1) Конвенции, ни при каких условиях 
не могут толковаться ограничительно». [3]

Гарантии обеспечения права на справедливое судебное разбира-
тельство в ходе судопроизводства в МУС устанавливаются несколь-
кими статьями Римского статута и Правил процедуры и доказывания. 
Основными положениями Римского статута в этой сфере являются 
презумпция невиновности, а также минимальные гарантии прав обви-
няемого. Ст. 66 Римского статута закрепляет принцип презумпции не-
виновности и предусматривает, что «каждый считается невиновным, 
пока его вина не будет доказана в Суде в соответствии с приме-
нимым законом». При этом под словом «каждый» подразумеваются 
«подозреваемый», «обвиняемый» и «лица, подавшие апелляцию».
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В п.1 ст.67 Римского статута предусмотрены минимальные га-
рантии прав обвиняемого. Среди них право на публичное, честное и 
беспристрастное судебное разбирательство. В этой же статье уста-
новлены гарантии, закрепляющие статус обвиняемого как стороны 
справедливого судебного разбирательства: право быть судимым без 
неоправданной задержки; право без принятия присяги выступать 
с устными или письменными заявлениями в свою защиту; право 
быть свободным от бремени доказывания обратного или обязанности 
опровержения; право присутствовать в судебном заседании; право 
иметь достаточное время и возможности для подготовки своей за-
щиты; право свободно общаться с выбранным защитником в усло-
виях конфиденциальности; право обвиняемого защищать себя лично 
либо через защитника. Более того, обвиняемый имеет право на без-
возмездное получение юридической помощи в случае, если он не 
располагает достаточными средствами для оплаты услуг защитника. 
Оценку имущественного положения обвиняемого осуществляет Сек-
ретариат Суда, который и санкционирует предоставление бесплатной 
юридической помощи. 

Две следующие минимальные гарантии направлены на то, чтобы 
судебное разбирательство отвечало требованию справедливости. Это 
право обвиняемого быть в срочном порядке и подробно уведомленным 
на языке, который обвиняемый понимает в полной мере и на котором 
он говорит, о характере, основании и содержании предъявленного 
ему обвинения. Другая гарантия – это право пользоваться помощью 
переводчика и получать переводы.

Ещё одним важным аспектом права на справедливое судебное 
разбирательство является право обвиняемого на доступ к собранным 
во время расследования доказательствам, которые потенциально 
могут оправдать подсудимого или уменьшить степень его ответствен-
ности (п.2 ст.67 Римского статута). Прокурор МУС с целью уста-
новления истины обязан исследовать все относящиеся к делу факты 
и свидетельства и в одинаковой степени выявлять обстоятельства, 
отягчающие и смягчающие ответственность (п.1а ст.54 Римского 
статута). Соответственно, п.2 ст.67 обязывает Прокурора до судеб-
ного заседания и так скоро, насколько это возможно, предъявлять 
защите доказательства, которые, по его мнению, свидетельствуют 
или должны свидетельствовать о невиновности обвиняемого или о 
наличии обстоятельств, смягчающих вину, или способны повлиять 
на достоверность доказательств обвинения. Если обвинение сочтет, 
что имеющиеся в его распоряжении доказательства потенциально 
являются оправдывающими, они должны быть предъявлены защите 
при первой возможности, а в случае сомнений – представлены Суду 
для разрешения вопроса об их потенциально оправдывающем ха-
рактере. Таким образом, в МУС существует «система раскрытия 
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информации». Она предусмотрена в Правилах процедуры и дока-
зывания МТБЮ (правила 66-68). [4] В соответствии с этими пра-
вилами обвинение должно предоставить защите имена свидетелей, 
которые запланированы для вызова в Суд, а также копии их сви-
детельских показаний, но с определенными исключениями, связан-
ными с защитой личности свидетелей. У защиты есть аналогичная 
обязанность относительно свидетелей, хотя это применимо только 
к доказательствам, на основании которых будет построена защита.  
Раскрытие информации, таким образом, является не только обеспе-
чением прав обвиняемого, но и обязанностью защиты. Эти нормы 
способствуют справедливости процесса и вносят вклад в его уско-
рение. 

Потерпевшие от преступления, подпадающие под юрисдикцию 
МУС, занимают важное место в судебном процессе, им тоже 
должен быть обеспечен доступ к правосудию (п.3 ст.68 Римского 
статута). Ни один из ранее существовавших международных уго-
ловных трибуналов не предоставлял потерпевшим права на участие 
в судебных процедурах и выражения своих мнений и соображений. 
Римский статут закрепляет гарантии прав и законных интересов по-
терпевших путем создания в структуре Секретариата Суда Группы 
по оказанию помощи потерпевшим и свидетелям (п.6 ст.43 и п.4 
ст.68). Римский статут и Правила процедуры и доказывания МУС 
оставляют решение вопроса о признании или непризнании лица по-
терпевшим на усмотрение Суда. Необходимо отметить, что перечень 
прав потерпевших, которые участвуют в процессе, не скрывая своей 
личности, шире тех, что предоставляются потерпевшим, участву-
ющим анонимно. Большинство исследователей сходятся во мнении, 
что предоставление потерпевшим возможности участия в процессе 
является прогрессивным нововведением в международном уголовном 
судопроизводстве. Однако существуют некоторые опасения, что 
такое участие может перегрузить Суд и отрицательно сказаться на 
оперативности правосудия. 

Все рассмотренные гарантии фундаментального права на спра-
ведливое судебное разбирательство соответствуют международно-
правовому стандарту. Уважение и защита прав, закрепленных этими 
положениями, являются задачей всех участников судопроизводства 
на протяжении всего процесса. Справедливое судебное разбиратель-
ство в МУС также предполагает правовую защиту потерпевших от 
самых серьезных преступлений, вызывающих озабоченность всего 
международного сообщества. Соблюдение права на справедливое 
судебное разбирательство является важным средством обеспечения 
эффективности уголовного судопроизводства. 
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КРИМІНАЛІсТИКА в ОКРЕМИХ зАРУБІЖНИХ 
КРАїНАХ 

Формування предмету криміналістики в інших країнах обумовлено 
як своєрідністю історичного розвитку, так і приналежністю конк-
ретної країни до того або іншого типу правової системи. З кінця XІХ 
ст. під впливом швидкого розвитку галузей природничонаукових та 
техніко-криміналістичних знань, дані яких все частіше почали вико-
ристовуватися для розшуку і викриття злочинців у процесі розслі-
дування та судового розгляду кримінальних справ, почалося форму-
вання предмета криміналістики.

У ряді країн Європи з континентальною системою права (Німеч-
чина, Австрія) поняття криміналістики сформувалося під впливом ідей 
одного з родоначальників цієї науки – Ганса Гросса, який у 1892 р.  
визначив криміналістику як науку про технічні способи і тактичні 
прийоми розслідування злочинів, яка включає, в першу чергу, при-
стосовані для мети розслідування дані природничих наук [1, с.8]. Це 
призвело до того, що в даний час його послідовники включають до 
предмету криміналістики не тільки багато розділів науки криміналь-
ного права, але й кримінології, психології, фізики, хімії та інших наук, 
наприклад, у Німеччині криміналістику вважають частиною криміно-
логії [2], невиправдано розширюючи тим самим предмет криміналіс-
тики, уявляючи дану науку як таку, що має підлегле положення щодо 
кримінального права, стираючи межу між криміналістичним, кримі-
нально-правовим і кримінологічним пізнаннями і тим самим позбав-
ляючи криміналістику її самостійності в системі юридичних наук [3].
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У країнах англосаксонської системи права (Англія, США), а 
також у деяких країнах Європи (Франція) в основу формування по-
няття криміналістики покладені вчення французького криміналіста 
А. Бертильона – засновника системи реєстрації злочинців за антро-
пологічним методом, який вважав, що криміналістика надає тільки 
технічну допомогу в розслідуванні злочинів, не має відношення до 
правових дисциплін і є винятково „поліцейською наукою”.

Вчені західних країн практично не займалися розробкою пред-
мета, методів, мови, тому назва криміналістики в різних країнах 
звучить по-різному. Так, у Німеччині поряд з терміном „криміналіс-
тика” використовується термін „природничонаукова криміналіс-
тика” (naturwіssenschaftlіche Krіmіnalіstіk) та „поліцейська наука” 
(Polіzeіwіssenschaft); в Англії та США – „поліцейська лабораторія” 
(police laboratory) і „судова наука” (forensic science) та ін. Розход-
ження в найменуванні науки веде і до розходження в розумінні 
об’єктів її пізнання. Так, у Франції та Бельгії, наприклад, автори 
відносять до предмету „наукової поліції” судову медицину, судову 
токсикологію, судову психіатрію і природничонаукову криміналістику 
[4, с.40-62].

Сформувавшись на межі XІX-XX століть у Західній Європі, кримі-
налістика як галузь знань, до якої відносилося „вивчення характеру 
та форми діяльності злочинців і застосування наукових методів до-
слідження до розкриття злочинів” [5], надалі розвивалася в різних 
країнах під впливом традиційно сформованих у них правових систем, 
зокрема, в галузі кримінального процесу й особливостей організації 
діяльності поліцейських органів, при яких створювалися криміналіс-
тичні установи.

Характерною рисою розвитку зарубіжної криміналістики є майже 
повна відсутність робіт, присвячених дослідженню її методологічних 
та теоретичних основ. Внаслідок цього, і зараз у більшості за-
рубіжних країн криміналістика не визнається самостійною наукою, а 
розглядається як допоміжна, суто прикладна дисципліна або взагалі 
як „поліцейська техніка”, позбавлена правової регламентації. Тому 
коло проблем криміналістики обмежується комплексом спеціальних 
технічних засобів та прийомів, їй приділяється роль дисципліни, 
покликаної розробляти суто технічні рекомендації з розкриття та 
розслідування злочинів. І, як наслідок такого підходу, у низці країн 
(зокрема, у США) криміналістика викладається далеко не у всіх 
юридичних вузах [6].

У країнах Східної Європи предмет криміналістики сформувався 
під впливом ідей радянської криміналістики. Вчені при розробці пред-
мета науки дотримувались чотирьох основних концепцій. Перша з них 
– прагматична, відповідно до якої криміналістика являє собою науку 
про прийоми та способи розкриття, розслідування, попередження 
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злочинів (Б. Холист – Польща; В. Водінелич – Югославія). Праксе-
ологічна концепція (В. Гутенунст – Польща) заснована на розробці 
теорії поведінки осіб у ситуації „негативної кооперації”. Відповідно 
до даної теорії, система криміналістики з’являється у вигляді дій 
злочинця, техніки, тактики розслідування та попередження злочинів. 
Відповідно до теоретично-доказової концепції, криміналістика визна-
чається як наука про закономірності виникнення, збирання, оцінки та 
використання доказів та засновані на пізнанні даних закономірностей 
засобів і методів судового дослідження та запобігання злочинів. Цей 
підхід висуває на перший план теоретичні аспекти науки, що ство-
рюють ґрунт для подальшого розвитку теоретичних та практичних 
досліджень у криміналістиці. Прихильники інформаційно-пізнавальної 
концепції (Т. Ханаусек – Польща; Я. Пещак – Чехія) вважають пред-
метом криміналістики закономірності руху кримінально-релевантної 
інформації та засновані на них методи розкриття, розслідування та 
попередження злочинів.

На сучасний стан криміналістики країн ближнього зарубіжжя, 
поруч з особливостями їхнього історичного розвитку, системою та 
традиціями кримінального процесу, а також раніше сформованими 
науковими поглядами, певний вплив здійснили державно-правові від-
носини із СРСР. Найпомітніше це відобразилося на положенні кримі-
налістики в Польщі, Угорщині, Німецькій Демократичній Республіці, 
Чехословаччині, Румунії та низці інших держав. Багато видатних 
криміналістів цих країн брали активну участь у спільних наукових 
дослідженнях, створенні та впровадженні в практику боротьби зі 
злочинністю нових криміналістичних засобів, в організації та прове-
денні загальних криміналістичних конференцій та семінарів, а також 
у вирішенні великих наукових проблем криміналістики. У результаті 
такої взаємодії поступово складалося, в основному, співпадаюче ро-
зуміння предмету та призначення криміналістики, що зберігається і 
в даний час [7, с.31-40]. Таким чином, можна впевнено стверджувати, 
що криміналістика – це міжнародна наука, яка не має меж.
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зАБЕзПЕЧЕННя ЛІКАРсЬКОї ТАЄМНИцІ  
ПІд ЧАс ПРОвЕдЕННя сЛІдЧИХ дІЙ 

Змістом лікарської таємниці є відомості про сам факт звернення 
особи за медичною допомогою, хворобу (діагноз, перебіг, прогноз); за-
стосовані методи лікування та їх ефективність; особу, яка звернулася 
за допомогою – її минуле, зв’язки, фізичні і психічні вади, інтимні 
зв’язки та ін; сім’ю хворого, домашній устрій життя. Таким чином, 
інформацію, яку може отримати лікар можна поділити на інформацію 
про хворобу, на інформацію про інтимне життя та на інформацію про 
сімейне життя пацієнта. Це випливає також із аналізу ст. 40 Основ 
законодавства про охорону здоров’я. Ми підтримуємо думку, що дане 
поняття включає в себе також відомості повідомлені пацієнтом лікареві 
усно, а їх розголошення є протиправним незалежно від форми фіксації. 

Важливого значення набуває забезпечення лікарської таємниці 
під час проведення слідчих дій. Враховуючи різноманіття слідчих 
дій, слід акцентувати увагу на тих із них, що спрямовані на певне 
обмеження прав і свобод людини, втручанням до сфери її особистих 
прав і свобод. Наприклад, мова йде про слідчий огляд, обшук, виїмку. 
За умов проведення цих слідчих дій можуть бути виявлені документи 
чи предмети, які містять інформацію особистого характеру, можуть 
бути пов’язані із лікарською таємницею. Також під час проведення 
вербальних слідчих дій – допиту, очної ставки можуть бути з’ясовані 
аналогічні обставини. 

Відповідно до ст.185 КПК України, під час обшуку і виїмки слідчий 
повинен вживати заходів до того, щоб не були розголошені виявлені 
при цьому обставини особистого життя обшукуваного та інших осіб, 
які проживають або тимчасово перебувають у цьому приміщенні.

Відомості про такі обставини найчастіше містяться у різних ви-
явлених документах – листах, записках, кіно та відеоплівках, аудіо-
записах. Крім того, розголошення обставин особистого життя може 
відбуватися внаслідок сприйняття учасниками слідчої дії (зокрема, 
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понятими) обстановки обшукуваного приміщення, констатації факту 
знаходження у приміщенні певної особи, виявлення різних речей та 
предметів інтимного характеру, незалежно від їх відношення до справи.

До заходів, які слідчий вправі застосувати з метою збереження 
таємниці особистого життя громадян, відноситься попередження 
свідків, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, за-
хисника, експерта, спеціаліста, перекладача, понятих та інших осіб, 
які присутні при провадженні слідчих дій, про обов’язок не розго-
лошувати без його дозволу даних досудового слідства відповідно до 
ст. 121 КПК України. У разі порушення припису законодавця винні 
несуть відповідальність за ст. 387 КК України.

Слідчому доцільно максимально обмежити коло учасників слідчої 
дії, яким можуть стати відомі обставини особистого життя громадян; 
при доборі учасників враховувати їх особисті якості; у присутності 
учасників слідчої дії не оголошувати зміст документів, листів, що 
мають інтимний характер, не прослуховувати виявлені аудіоплівки, 
не проглядати відеозаписи, якщо вони не підлягають вилученню; при-
сікати підвищений інтерес учасників слідчої дії до обставин особис-
того характеру. Недоцільним є запрошення в якості понятих сусідів 
чи співробітників особи, відносно якої проводиться слідча дія.

З цього приводу Т.М. Москалькова пропонує закріпити у кримі-
нально-процесуальному законодавстві положення про право осіб, у 
відношенні яких проводиться слідча дія, заявляти відвід понятим, 
якщо є підстави побоюватися за розголошення ними таємниць осо-
бистого життя громадян.

З метою дотримання таємниці особистого життя кримінально-
процесуальне законодавство не зобов’язує слідчого проводити огляд 
предметів і документів на місці обшуку чи виїмки. Наступний огляд 
слідчим вилучених предметів і документів дає можливість провести 
слідчу дію за мінімальної кількості учасників (поняті, спеціаліст), 
підібрати незалежних понятих.

и.а. кучерков 
кандидат юридических наук, доцент

российский университет дружбы народов 

О НЕКОТОРЫХ ОсОБЕННОсТяХ вОзБУЖдЕНИя 
УгОЛОвНЫХ дЕЛ О ПРЕсТУПНЫХ НАРУшЕНИяХ 

ПРАвИЛ ОХРАНЫ ТРУдА И ТЕХНИКИ БЕзОПАсНОсТИ

Возбуждение уголовного дела – начальная стадия уголовного 
процесса, представляющая собой способ реагирования должностных 
лиц, наделённых функцией уголовного преследования на ставшее 
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им известным события как на преступные при наличии соответству-
ющих поводов и оснований. В данной стадии исследуются обстоя-
тельства, содержащиеся в заявлениях и сообщениях о преступлении 
и принимаются меры предупреждения новых преступлений. 

Возбуждение уголовных дел о преступных нарушениях правил 
охраны труда и техники безопасности имеет ряд особенностей.

Чаще всего поводами к возбуждению уголовных дел данной ка-
тегории являются сообщения из организации, в которой произошёл 
несчастный случай, Государственной инспекции труда, медицинских 
учреждений, рапорты сотрудников полиции об обнаруженных несчас-
тных случаях. 

Ч. 2 ст. 228 и ст. 228-1 Трудового Кодекса РФ обязывает ра-
ботодателей в течение суток с момента происшествия сообщать 
о несчастном случае в прокуратуру по месту несчастного случая. 
Обычно такое сообщение делается в виде телефонограммы или пе-
редаётся по факсу. Данное сообщение должно содержать название 
организации, где произошёл несчастный случаи, фамилия и инициалы 
должностного лица, направившего сообщение, а также обстоятель-
ства происшествия (место, характер происшествия, данные о постра- 
давшем). 

Однако практика показывает, что сообщения о несчастных слу-
чаях поступают непосредственно в следственные органы только в 
1/4 случаев. В остальных же случаях работодатель направляет со-
общение в органы внутренних дел и Государственную инспекцию 
труда, которые затем оповещают органы прокуратуры о происшес-
твии. Такая практика явилась следствием ослабления прокуратурой 
надзора за своевременной подачей сообщений о несчастных случаях. 
Но с другой стороны, в некоторых регионах страны органы проку-
ратуры сами откладывают регистрацию данных сообщений до полу-
чения материалов их проверки органами внутренних дел или Госу-
дарственной инспекцией труда (далее ГИТ). Тем самым, снижается 
оперативность реагирования на заявления о несчастных случаях и, 
как следствие этого, вероятность раскрытия данных преступлений. 

В обоснование этой практики прокуроры и следователи приводят 
следующие доводы: 

1.  Иногда из первоначального, краткого сообщения трудно ре-
шить, есть ли основания для регистрации его как сообщения о со-
вершённом преступлении. 

2.  Как правило, решение вопроса о возбуждении уголовного 
дела в таких ситуациях производится с учётом материалов специ-
ального (ведомственного) расследования. Но они поступают обычно 
через 2-3 недели после происшествия, то есть, по истечении срока, 
отведённого по закону для рассмотрения сообщения о совершённом 
преступлении.
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3.  Должностные лица не всегда своевременно информируют о 
совершённом происшествии, связанном с преступным нарушением 
тех или иных правил.

Однако такая практика противоречит закону. Если должностное 
лицо сочло нужным сообщить о несчастном случае, то у него были 
основания считать, что происшествие связано с преступными дейс-
твиями. К тому же закон не требует, чтобы регистрировали сооб-
щения только о действительно совершённых преступлениях. 

Поэтому, факт получения информации о несчастном случае до по-
лучения материалов расследования Государственной инспекции труда 
не является основанием для рассмотрения сообщений и переноса ре-
шения о возбуждении уголовного дела до поступления материалов 
такого расследования в прокуратуру. В случае, когда имеющаяся 
информация о происшествии содержит достаточные данные, указы-
вающие на признаки преступления, решение этого вопроса не терпит 
отлагательства. Если же прокурор или следователь не обладают 
достаточными данными о происшествии, а материалы ведомственного 
расследования ещё не поступили, они могут собрать недостающие 
данные в ходе проверки, проводимой параллельно с таким рассле-
дованием. Тем самым создаётся возможность более оперативного 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Существует и ещё одна причина, по которой сообщения о несчас-
тных случаях поступают не в прокуратуру, а в другие органы. При 
обнаружении несчастного случая данная информация, как правило, 
поступает в дежурную часть органа внутренних дел, дежурный при-
нимает данное заявление, регистрирует его и принимает меры к 
проверке информации, содержащейся в нём. Данные меры могут вы-
ражаться в передаче информации о происшествии по подведомствен-
ности дежурному следователю Следственного комитета РФ, но, как 
правило, она передаётся дежурной следственно-оперативной группе 
для выезда на место происшествия и проверки обстоятельств, ука-
занных в сообщении, либо направляется руководителю органа доз-
нания, чтобы тот назначил исполнителя для проведения проверочных 
мероприятий. В итоге, именно должностные лица органов внутренних 
проверяют информацию о несчастных случаях, содержащихся в сооб-
щениях, и только после этого оно вместе с собранными материалами 
передаётся в органы Следственного комитета РФ для решения воп-
роса о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. 

После регистрации сообщения о несчастном случае перед по-
мощником прокурора или следователем встаёт вопрос о проверке 
сведений, содержащихся в сообщении (ч.1 ст.144 УПК РФ). Вместе 
с тем, как показывает практика, проверки по делам данной кате-
гории проводятся не во всех случаях. Как показали исследования в 
1/3 случаев следователи возбуждают уголовные дела без проверки 
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обстоятельств, содержащихся в сообщении, а довольствуясь лишь 
анализом материалов расследования, проведённого Государственной 
инспекцией труда. Но если даже проверка сообщения о преступ-
лении проводится, то следователи Следственного комитета РФ часто 
устраняются от её проведения, переадресовав её органам внутренних 
дел. Так, в г. Москве и Московской области половина проверок по 
делам о преступных нарушениях правил охраны труда и техники бе-
зопасности проводятся оперативными уполномоченными уголовного 
розыска и участковыми инспекторами органов внутренних дел, ко-
торые по окончании проверки направляли собранные материалы по 
в прокуратуру для принятия решения.

Подобная практика является недопустимой, так как преступления 
данной категории относятся к подследственности Следственного ко-
митета РФ и именно следователь должен проводить проверку по 
делам данной категории. Сотрудники органов внутренних дел могут 
только выполнять отдельные розыскные мероприятия по поручению 
указанных должностных лиц (брать объяснения, истребовать до-
кументы и т.д.). Кроме того, сотрудники органов внутренних дел, 
как правило, слабо представляют специфику данных преступлений 
и им сложно определить основные направления работы при уста-
новлении необходимых обстоятельств. Поэтому качество проверок, 
проведённых по данным делам работниками внутренних дел, явля-
ется невысоким и впоследствии у следователя может возникнуть 
немало трудностей при анализе собранного материала и вынесении 
на его основе решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Анализ практики по уголовным делам о преступных нарушениях 
правил охраны труда и техники безопасности показывает, что в ходе 
проверки следователями берутся объяснения от очевидцев, работ-
ников организации, должностных лиц организации-работодателя, а 
также у потерпевшего. Кроме того, из медицинского учреждения, 
куда был доставлен потерпевший, истребуются сведения о характере 
и степени его телесных повреждений, а у организации, в которой 
произошёл несчастный случай– сведения о работе, во время которой 
произошёл несчастный случай и об условиях труда работников в 
ходе выполнения данных работ. 

В стадии возбуждения уголовного дела следователем также могут 
быть проведены отдельные следственные действия. Вместе с тем 
исследования показывают, что следователи не пользуются в должной 
мере предоставленными им процессуальными возможностями. Так, 
осмотр места происшествия по делам данной категории проводился в 
основном при смертельных несчастных случаях, да и то 1/3 осмотров 
проводились работниками органов внутренних дел, к подследствен-
ности которых уголовные дела данной категории не относятся. Кроме 
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того, только по 18% уголовных дел осмотр места происшествия был 
проведён безотлагательно, в течение нескольких часов после проис-
шествия. Такая ситуация не может не вызывать опасений, так как 
задержка с осмотром места происшествия либо его непроведение 
существенно усложняет или установление обстоятельств дела и, как 
следствие этого, часто влечёт отказ в возбуждении уголовного дела 
или прекращение уголовного дела. 

Некоторые особенности при решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела имеет рассмотрение материалов государственной 
инспекции труда и иных надзорно-контрольных органов. При оз-
накомлении с данными материалами сначала по представленным 
документам нужно выяснить обстоятельства происшествия. Затем 
следует ознакомиться с содержанием соответствующих правил и 
норм и сопоставить их с данными о фактических обстоятельствах 
происшествия, выявленных ведомственным расследованием. Далее 
целесообразно изучить сведения о лицах, ответственных за обеспе-
чение соблюдения конкретных производственных правил и норм, их 
права и обязанности. 

Учёт данных рекомендаций позволит следователям более эф-
фективно действовать в стадии возбуждения уголовных дел о пре-
ступных нарушениях правил охраны труда и техники безопасности, в 
результате чего повысится эффективность расследования дел данной 
категории.

М.і. леоненко 
кандидат юридичних наук, доцент

інститут права імені володимира сташиса
класичного приватного університету

дЕяКІ ФУНКцІОНАЛЬНІ ОсОБЛИвОсТІ сТОРОНИ 
ОБвИНУвАЧЕННя зА ПРОЕКТОМ КПК УКРАїНИ

На сучасному етапі розвитку суспільства, Україна має реальні 
умови, які відповідають європейським та національним правовим 
традиціям, для створення надійної, функціональної та дієвої системи 
кримінального судочинства. У зв’язку з цим перед суспільством пос-
тало одне з основних завдань – опанувати нову ідеологію і прак-
тику правосуддя, побудовану на відкритості, дієздатності, повазі до 
особистості.

У зв’язку з цим, у наукових та публіцистичних дослідженнях ши-
роко обговорюються питання, пов’язані з принциповими положеннями 
кримінального процесу, його соціальним призначенням в суспільстві 
і державі, внутрішнім цілям та завданням, а також положень щодо 
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організації та ефективного функціонування кримінальної юстиції, ок-
ремих процесуальних стадій і процедур. Так, наприклад, необхідність 
реформування органів досудового слідства і прокуратури позначена 
була авторами Концепції реформування органів кримінальної юстиції 
(2008 р.), але й вони, ймовірно, не очікували в якому процедурному 
вигляді це реформування буде проводитися, який процесуальний ме-
ханізм буде закладено, як процедурно буде далі розвиватися взає-
модія слідчої, судової влади та прокурорського нагляду.

Практичний інтерес, у світлі запропонованих змін, представляє, 
насамперед, змодельована конструкція влади у вітчизняному кримі-
нальному процесі. На нашу думку, все ж таки слід визначитися щодо 
сутності влади, реалізованої прокуратурою не в державі в цілому, 
а саме в сфері кримінального судочинства, особливо враховуючи 
новели запропоновані авторами проекту КПК, що помітно змінили 
роль прокурора на досудовому розслідуванні. Також, на нашу думку, 
вбачається необхідність проаналізувати характер слідчої влади, роль 
якої виконує слідчий у кримінальному провадженні і яка розкри-
вається лише в його взаєминах з прокурором.

Слідчий і прокурор опинилися в одному таборі: обидва виступають 
на стороні обвинувачення (Глава 3 §2, та ст.4 п.18 проекту КПК), 
тобто автори проекту, практично поклали функцію кримінального 
переслідування (обвинувачення) як на прокурора так і на слідчого. 
При такому положенні, як зазначають багато фахівців, розмежування 
влади обвинувальної і влади слідчої втратило свою основу, тому 
можна говорити лише про відмінність у повноваженнях прокурора і 
слідчого. Якщо слідчий і прокурор на одній стороні, то навіщо слід-
чому самостійність та незалежність від прокурора? І хто врешті-решт 
відповідає за справу обвинувачення? Хто несе повну відповідальність 
за організацію та результати розслідування? Які межі цієї відпові-
дальності? 

Важливо у зв’язку з цим максимально повно окреслити обов’язки 
посадових осіб, які беруть участь у кримінальному процесі і межі їх 
відповідальності. Вказані обставини пов’язані з тим, що реалізація 
кримінально-процесуальної діяльності проходить не тільки шляхом 
виконання кримінально-процесуальних обов’язків, але й через реалі-
зацію суб’єктивних прав, що передбачає дію зовсім інших за своєю 
правовою природою засобів досягнення задач та цілей учасників 
кримінального судочинства. Тому необхідно чітко виписати поло-
ження, які регламентували б підстави кримінально-процесуальної 
відповідальності суб’єктів, які наділені владними повноваженнями 
і уповноважені на ведення кримінального процесу та застосування 
примусових заходів.

Так, проект КПК, наділяє прокурора функцією здійснювати „на-
гляд за додержанням законів при проведенні досудового розсліду-
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вання у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням”  
(ст. 38 проекту). Щодо наглядових функцій прокурора не має ніяких 
сумнівів, тим паче вони закріплені в Конституції України, а щодо 
здійснення їх у формі процесуального керівництва, то тут в юридичній 
літературі існує безліч неоднорідних і суперечливих думок. Чи може 
прокурор в одній особі здійснювати нагляд за додержанням законів 
під час досудового провадження і паралельно керувати досудовим 
розслідуванням, тобто практично наглядати за своїм „ефективним 
керуванням”? Що саме вкладається в зміст поняття „процесуаль-
некерівництво”, в чому полягає сутність такого керівництва зараз, 
якими засобами і в яких процесуальних формах передбачається 
практичне здійснення цієї процесуальної діяльності в перспективі? 

Взагалі, треба прямо відзначити, що „процесуальне керівництво” 
досудовим слідством є продукт радянського кримінального судо-
чинства, примат адміністративної влади над владою судово-слідчою.

Так, двозначність сучасного становища прокурора полягає в тому, 
що прокурор є органом нагляду за законністю, а разом з тим і сто-
роною у справі. Тому, специфіка правового становища прокурора на 
досудовому розслідуванні виникає, на нашу думку, перш за все, з не-
завершеності судово-правової реформи та невизначеності подальшої 
процесуальної долі основних суб’єктів досудового провадження,  
покликаних розкривати і розслідувати кримінальні правопорушення. 

Судово-правова реформа вимагає, щоб прокуратура зосередила 
свої зусилля на кримінальному переслідуванні (обвинуваченні), чим 
вона, власне кажучи, в усьому світі і займається. Збереження за 
прокуратурою багатофункціональності, на наш погляд, порушує при-
нцип змагальності. 

Безперечно, реформування моделі досудового розслідування по-
тягне за собою організаційне перефарматування органів прокуратури, 
міліції, суду та інших правоохоронних органів. Тому на нашу думку, 
з метою прогнозування ситуації, пов’язаної з введенням нових пра-
вових конструкцій, побудовою функціональних зв’язків між діючими 
або передбачуваними до введення правовими інститутами, а також 
з метою цілісного сприйняття побудованої моделі функціонування 
органів кримінальної юстиції та системи кримінального судочинства, 
постає необхідність розробки та узгодження законопроектів щодо 
суттєвих змін в організації та функціонуванні таких правових інсти-
туцій, як прокуратура, міліція, адвокатура та ін. Крім того, вкрай 
необхідним є виконання Перехідних положень Конституції України 
щодо введення в дію законів, що регулюють діяльність державних 
органів щодо контролю за додержанням законів та про систему до-
судового слідства. Належне виконання цих умов, сприятиме якісному 
впровадженню законодавства, забезпечить його узгодженість, перед-
бачуваність та збалансованість. 
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т.а. леШкович 
львівський національний університет імені івана франка

ТИПИ зАПИТАНЬ в ПОЛІгРАФОЛОгІЧНИХ ТЕсТАХ

Одним з чинників, які впливають на точність та достовірність 
результатів поліграфологічного тестування є правильна постановка 
запитань. Різні методики передбачають постановку запитань різних 
типів. Це питання практично не досліджене у вітчизняній кримі-
налістиці. В нечисленних публікаціях, присвячених використанню 
поліграфа в правоохоронній діяльності, можна знайти згадку лише 
про три типи запитань: іррелевантні, релевантні та контрольні за-
питання.

Ці типи запитань безперечно є найважливішими та найчастіше 
використовуваними. Проте, в залежності від обраної методики тес-
тування, можуть бути також інші типи запитань.

Перша структурована поліграфологічна методика (техніку), яка от-
римала назву Релевантно-Іррелевантна Методика Кіллера (Relevant-
Irrelevant Killer Technique) складалася з запитань лише двох типів: 
релевантних та іррелевантних.

іррелевантні запитання (Irrelevant questіons) – це запитання, 
сформульовані з інформації, що не стосується предмету розсліду-
вання. Відповідь опитуваного суб’єкта на нього завжди правдива, 
поліграфолог заздалегідь знає, якою буде відповідь суб’єкта. Ці 
питання також можуть бути названі як «нейтральні» або «нор-
мальні».

Призначення цього типу запитань:
1) зниження рівня емоційного хвилювання;
2) повернення кривої до базової лінії на поліграмі під час тес-

тування;
3) допомога в інтерпретації поліграм при порівнянні реакцій на 

релевантні запитання.
Прикладом іррелевантних запитань можуть бути: Сьогодні п’ятниця? 

Ви зараз знаходитесь в Одесі? Ви зараз сидите в кріслі?.
релевантні запитання (Relevant questіons) – це запитання, 

сформульовані з інформації, що стосується предмету розслідування 
для визначення правдивості/неправдивості свідчень опитуваного 
суб’єкта щодо причетності до розслідуваної події чи наявності ін-
формації про неї. Їх також називають «критичні» або «значимі».

Відповідь на релевантне запитання завжди «ні». Призначення цих 
запитань полягає у: 

1)  встановленні неправди та визначенні подальших напрямків 
обстеження;

2)  доведенні правдивості невинної людини.
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Прикладом релевантних запитань можуть бути (тут і далі вико-
ристовуються питання, які були б поставлені у справі про крадіжку 
грошей): Ви вкрали гроші? Ви були причетні будь-яким чином до 
викрадення грошей з каси? Ви знаєте точно хто вкрав гроші?.

контрольні запитання (Control questіons) були впроваджені 
в поліграфологічні опитування Дж. Рідом. Він використовував Кіл-
лерівську методику обстеження і, після проведення великої кількості 
тестів, прийшов до висновку, що використання даної методики, приз-
водить до отримання багатьох безвисновкових результатів та неприй-
нятно високого рівня помилок. Він розумів необхідність вирішення цієї 
проблеми і був твердо переконаний, що для визначення неправди слід 
застосовувати фізіологічні та психологічні принципи. Дж. Рід провів 
наукові дослідження, результатом яких стала розробка структурованої 
методики, що використовувала контрольні запитання. Нині ця методика 
називається – Методика Контрольних Запитань Ріда (Reid Control 
Question Technique). Їх ще називають «балансові», «перевірочні», 
«оціночні», «порівняльні» питання, «питання з раннього життя».

Контрольні запитання – це запитання, які за своєю природою 
завжди схожі з релевантними питаннями, проте не споріднені з 
ними і є менш інтенсивними. Відповідь на контрольне запитання є 
зазвичай неправдивою та викликає значне занепокоєння для прав-
дивого суб’єкта. Мета контрольних запитань полягає у відведенні 
психологічної напруженості правдивого суб’єкта подалі від релеван-
тного запитання. Правдивий суб’єкт реагує більше на контрольні 
запитання, ніж на релевантні, неправдивий – навпаки. Приклади 
контрольних запитань: Ви коли-небудь крали щось? В перші 25 років 
свого життя Ви крали що-небудь?.

Наступні типи запитань зустрічаються рідше, все залежить від 
обраної методики тестування.

симптоматичні запитання (Symptomatіc questіons) – це пи-
тання, створені для виявлення можливих зовнішніх проблем, на які 
може відволікатися опитуваний суб’єкт безпосередньо під час про-
ведення поліграфологічного тесту. Ці питання використовуються в 
методиках зонального порівняння (Методика Зонального Порівняння 
по Бекстеру, Методика Зонального Порівняння (військова), Двох-
зонна методика).

Ці запитання ставляться для того, щоб визначити, чи вірить опи-
туваний суб’єкт поліграфологу та чи існують будь-які зовнішні про-
блеми у суб’єкта.

Приклади симптоматичних запитань: Ви мені вірите, що я не за-
питаю Вас жодного нерозглянутого попередньо з Вами запитання? 
Чи є якесь запитання, якого Ви боїтеся, що я Вас запитаю, хоч я і 
обіцяв цього не робити? Чи є ще щось чого Ви боїтеся, що я Вас 
запитаю, навіть якщо я і обіцяв цього не робити?
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інтродуктивне (вступне) запитання (Introductory questіon) 
– створене для встановлення правил поліграфологічного тестування. 
За своєю природою подібне до симптоматичних запитань, але вико-
ристовується в Модифікованій Методиці Контрольних Запитаь Юти 
(Utah Modified Control Question Technique).

Постановка вказаного питання встановлює правила поліграфоло-
гічного тестування шляхом набуття переконання, що суб’єкт розуміє, 
що поліграфолог не поставить йому неочікуване питання і прово-
дитиме тест так, як він пояснював суб’єкту під час передтестової 
співбесіди. Інтродуктивне запитання дає можливість суб’єкту позба-
витися орієнтовних відповідей на самому початку групи запитань.

Інтродуктивне запитання формулюється так: Ви розумієте, що я 
Вас буду запитувати тільки ті питання, які ми з Вами обговорили?

жертовне релевантне запитання (Sacrіfіce Relevant questіon) 
– створене для послаблення емоційної напруги суб’єкта, коли він 
дає відповідь на перше запитання тесту, що стосується предмету 
розслідування.

Використовується в Модифікованій Методиці Контрольних За-
питаь Юти (Utah Modified Control Question Technique) і ставиться 
на друге місце в тесті, одразу після інтродуктивного запитання.

Жертовне релевантне запитання формулюється наступним чином: 
Ви будете відповідати правдиво на всі питання, що стосуються ви-
крадення грошей?

Це питання дає можливість правдивому суб’єкту послабити не-
рвову напругу та хвилювання та позбутися орієнтовних відповідей на 
першому питанні тесту, що стосується предмету розслідування.

Ще рідше використовують Запитання комплексу вини (Guіlt 
Complex Questіon). Це питання створене для встановлення особи, 
яка може неадекватно реагувати на релевантні та контрольні запи-
тання через наявність у неї комплексу вини. Воно стосується не-
існуючого злочину чи події, хоча опитуваному говориться, що ця 
подія мала місце і його підозрюють у її вчинені. Суб’єкт знає, що 
згаданого він не робив, але реагуватиме на всі питання тесту. Якщо 
суб’єкт реагує лише на одне запитання тесту, що стосується пред-
мету розслідування і при цьому не реагує на запитання комплексу 
вини, то це свідчить про його неправдивість відносно предмету  
розслідування.

Також у методиках зонального порівняння використовували SKY 
запитання (S – suspect, підозрювати; K – know, знати; Y – you, ти).  
Це три запитання, які ставилися останніми в тесті. Вони формулю-
валися таким чином:

1) Ви когось підозрюєте у викраденні грошей з каси?
2) Ви знаєте точно хто вкрав гроші з каси?
3) ви вкрали гроші з каси?
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Але на сучасному етапі більшість поліграфологічних шкіл відмови-
лися від використання SKY запитань, бо вони фактично повторюють 
релевантні запитання.

Правильне формулювання запитань та їх правильне розміщення 
в тесті є важливою умовою поліграфологічного опитування. Лише 
дотримання цих правил та рекомендацій забезпечує достовірність 
отриманих результатів та можливість їх подальшого використання.

о.в. литвин
Господарський суд черкаської області

ПРИНцИП зМАгАЛЬНОсТІ ТА АКТИвНІсТЬ сУдУ  
У КРИМІНАЛЬНО-ПРОцЕсУАЛЬНОМУ дОКАзУвАННІ

Нормативне закріплення у ст. 161 КПК принципу змагальності 
сторін, виключення суду із числа суб’єктів, на яких покладено 
всебічне, повне та об’єктивне дослідження обставин кримінальної 
справи викликає необхідність детального дослідження ролі суду у 
кримінально-процесуальному доказуванні у аспекті принципу зма-
гальності. 

Слід зазначити, що у цілому у доктрині основними елементами 
принципу змагальності визначаються такі: розмежування функцій 
обвинувачення, захисту та правосуддя; наділення сторін рівними 
процесуальними правами для здійснення своїх функцій; незалежне 
положення суду, який створює умови для реалізації сторонами своїх 
прав та виконання обов’язків, та надання лише суду права приймати 
рішення у кримінальній справі.

Найбільші спори у доктрині викликає саме останній елемент, а 
саме питання про те, чи повинен суд бути пасивним чи активним у 
доказуванні в стадії судового розгляду. 

Із цієї проблеми у доктрині виокремилося декілька підходів. Пред-
ставники умовно першого із них вказують на необхідність активності 
суду у доказуванні (Ю.М. Грошевий, М.М. Ковтун, З.В. Макарова, 
В.Т. Маляренко, В.Т. Нор, Ю.К. Орлов, С.М. Стахівський та ін.). 
Відразу зазначимо, що серед цієї групи вчених немає єдності у клю-
човому, як уявляється, аспекті: при визначенні меж активності суду 
у доказуванні. Представники другого вказують на несумісність ак-
тивності суду із принципом змагальності та вказують на необхідність 
пасивного становища суду у доказуванні (М. Адамайтіс, О.С. Алек-
сандров, Н. Григор’єва Є.О. Карякін, І.Л. Петрухін, О.Т. Рибінська 
та ін.). Так, наприклад, І.Л. Петрухін вказував, що активна роль суду 
– надбання інквізиційного процесу; він звертає увагу на пасивність 
суду в дослідженні доказів як елемент принципу змагальності. 
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У дореволюційній російській кримінально-процесуальній доктрині 
неодноразово вказувалося на необхідність активної позиції суду у 
збиранні доказів (В. Случевський, М. Духовський, Д. Тальберг та 
ін.). Відстоювалася і позиція про необхідність досягнення матеріальної 
істини у кримінальній справі: “уголовный суд должен стремиться в 
каждом судимом деле раскрыть объективную, материальную истину, 
т. е. выяснить, каковы в действительности все могущие иметь зна-
чение для уголовной ответственности объективные и субъективные 
моменты подлежащих рассмотрению событий” (С.В. Познишев).

Однак, якщо звернутися до тлумачення принципу змагальності 
Європейським судом з прав людини, то можна зробити висновок, 
що він не аналізує засаду змагальності судового процесу через 
призму “активної” чи “пасивної” ролі суду, тобто він не аналізує, 
чи суд самостійно збирає докази у справі за власною ініціативою, 
чи вирішує справу лише на підставі наданих йому сторонами до-
казів (О. Банчук, Р. Куйбіда). Таким чином, не можна стверджу-
вати, що активність суду завжди суперечить принципу змагальності, 
адже активність суду як така не є несумісною із рівністю прав 
сторін у доказуванні та відстоюванні перед судом своїх правових  
позицій. 

Саме тому, як уявляється, не слід включати вказівку на актив-
ність або пасивність суду як елемент принципу змагальності. Адже 
активність суду навіть при реальній рівності сторін у доказуванні 
не суперечитиме змагальності, якщо вона обмежуватиметься виз-
наченими законом межами судового розгляду та буде спрямована 
на забезпечення повноти судового розгляду для вирішення питань, 
що необхідні для постановлення обґрунтованого вироку. Навпаки, 
якщо сторони у силу непрофесійності однієї із них, або у силу 
інших причин були постановлені ходом провадження у нерівні або 
несправедливі умови, що загрожують одній із них несприятливим ре-
зультатом справи (О.В. Смирнов), тобто не мають реальної рівності 
у доказуванні, активність суду, спрямована на забезпечення прав 
«слабкої» сторони та необхідність компенсування процесуальної та 
фактичної нерівності сторін, що змагаються (С.А. Шейфер, О.О. Ко-
четкова, Т. Махова), тобто яка має егалітарний (за влучним висловом 
О.В. Смирнова) характер, не суперечитиме принципу змагальності. 
Адже вона буде спрямована на забезпечення реалізації одного із його 
елементів – наділення сторін рівними процесуальними правами для 
здійснення своїх функцій1. 

Крім того, вважаємо, що не можна погодитися із точкою зору про 
те, що у судовому засіданні суд не може бути ініціатором визнання 

1 Відразу зазначимо, що йдеться про рівність процесуальних прав сторін лише 
у доказуванні (у стадії судового розгляду)
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доказів недопустимими1, оскільки це суперечить принципу здійс-
нення правосуддя на основі змагальності та рівноправності сторін 
(Е. Мерінов). Більш виваженою є точка зору щодо необхідності ак-
тивності суду при дослідженні допустимості матеріалів, що нада-
ються сторонами судового слідства (С.П. Гришин). Як уявляється, 
намагання виключити ініціативу суду при визначенні допустимості 
доказів є спробою обмежити суд у можливості оцінки доказів, 
що надаються сторонами. Саме оцінка доказів пов'язана із вирі-
шенням питання про належність, допустимість, достовірність доказів.  
А оцінка доказів здійснюється на основі внутрішнього переконання, 
що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх 
обставин справи в їх сукупності, виключає залежність від будь-яких 
вказівок, від оцінки доказів, що дана іншим суб'єктом. Тобто суд 
не може бути обмежений у оцінці доказів, навіть якщо результатом 
цієї оцінки буде ініціація визнання доказів недопустимими, оскільки 
допустимість доказів є об'єктом їх оцінки, що здійснюється судом. 

Таким чином, вказівку на активність чи пасивність суду у доказу-
ванні не коректно включати до змісту одного з елементів принципу 
змагальності. Однак, враховуючи доповнюючі та воспровнюючі мож-
ливості судової активності у доказуванні, слід визнати, що вона не 
суперечить принципу змагальності і є сумісною із ним.

і.ф. літвінова
кандидат юридичних наук

інститут землевпорядкування та інформаційних технологій  
при національному авіаційному університеті

ЩОдО ПІдсТАв дЛя ПРИЙНяТТя РІшЕНЬ  
ПРО ПРОвЕдЕННя ОБшУКУ в ЖИТЛІ  

ЧИ ІНшОМУ вОЛОдІННІ ОсОБИ

Кожна процесуальна дія, а тим більше та, що забезпечується 
державним примусом, має проводитись тільки за наявності правових 
підстав. 

На думку, С.А. Шейфера, підстави проведення слідчої дії – це 
умови, за яких можливе її проведення, і які поділяються на фактичні 
і формально-правові [1, с. 22]. Такий поділ обумовлений не тільки 
потребами теоретичного характеру, він забезпечує більш правильне 
розуміння та застосування закону в частині провадження слідчих дій 
на практиці, а також здійснення прокурорського нагляду, відомчого і 

1 Слід зазначити, що діючий КПК України не передбачає механізму та поряд-
ку визнання доказів недопустимими.
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судового контролю. Предметом прокурорського нагляду, відомчого і 
судового контролю можуть стати як фактичні, так і правові підстави 
проведення слідчої дії. Як правові, так і фактичні підстави можуть 
стати предметом оскарження, виступають як самостійний предмет 
законності і обґрунтованості проведення слідчих дій.

Разом з тим, на наш погляд, поняття “підстави” і “умови” мають 
різне значення, а чинний КПК України недостатньо чітко розділяє 
підстави проведення слідчих дій (те, що має бути в наявності на 
момент початку слідчої дії) і умови їх проведення (те, що має бути 
забезпечено під час проведення слідчої дії).

Фактичними підставами проведення слідчої дії є достатня сукуп-
ність даних, яка згідно закону свідчить про необхідність її прове-
дення. Аналіз підстав провадження слідчих дій засвідчує, що вони 
визначаються через синтез таких елементів як мета слідчої дії та 
обсяг фактичних даних, що вказують на можливість досягнення цієї 
мети. Очевидно, що встановлення наявності чи відсутності підстав 
провадження слідчої дії залежить від того, наскільки чітко в законі 
визначена мета та обсяг і характер відповідних фактичних даних. 
Слід визнати, що чинний КПК України в цьому питанні є недоско-
налим.

Так, згідно ч.ч. 1, 2 ст. 177 КПК України фактичною підставою 
для проведення обшуку є наявність достатніх даних вважати, що 
знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, інші 
предмети і документи, які мають значення для встановлення істини 
в справі чи забезпечення цивільного позову, а також розшукувані 
особи, трупи чи тварини знаходяться в певному приміщенні або місці 
чи в якої-небудь особи. Відповідно фактичною підставою обшуку в 
житлі чи іншому володінні особи мають стати достатні дані вважати, 
що вищеназвані об’єкти знаходяться в житлі чи іншому володінні 
особи. Аналіз цих положень закону дозволяє визначити, що метою 
обшуку в житлі чи іншому володінні особи є пошук у ньому і ви-
лучення знарядь злочину, речей і цінностей, здобутих злочинним 
шляхом, інших предметів і документів, які мають значення для вста-
новлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, а також 
виявлення розшукуваних осіб, трупів чи тварин.

Тут йдеться, насамперед, про предмети і документи, які згідно ст. 79  
КПК України, надалі можуть бути визнані речовими доказами. Метою 
обшуку в житлі чи іншому володінні особи може бути розшук і ви-
лучення документів, які будуть мати доказове значення в справі 
як джерело доказів – інші документи. Крім того, метою обшуку є 
виявлення розшукуваних осіб, трупів чи тварин, а також майна, на 
яке може бути накладено арешт для забезпечення цивільного позову, 
заявленого в кримінальній справі чи можливої конфіскації майна. 
Відповідно до ч. 1 ст. 186 КПК України побічною метою обшуку є 
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вилучення предметів і документів, що вилучені законом з обігу, яке 
відбувається незалежно від їх відношення до справи.

У постанові про проведення обшуку має бути вказана підстава 
і мета обшуку у виді розшукуваних об’єктів. Незазначення таких 
об’єктів створює необмеженість пошуку і надає можливість слідчому 
вилучати будь-які предмети і документи під загальним формулю-
ванням “які мають значення для справи”. Однак, далеко не завжди 
слідчий взмозі чітко і конкретно вказати, які саме предмети і до-
кументи чи інші об’єкти він має намір виявити і вилучити. У таких 
випадках слід зазначати родові ознаки відповідних об’єктів: нарко-
тичні засоби, зброя, фотографії певної людини, фальшиві документи 
(гроші) та обладнання для їх виготовлення тощо. 

Таким чином, фактичні підстави слідчої дії – це дані, достатні 
для припущення про те, що її мета, визначена в законі, буде досяг-
нута. 

Проблемним питанням у науці залишається невизначеність щодо 
того, які фактичні дані та в якому обсязі можуть виступити фак-
тичною підставою проведення слідчої дії. Так, деякі вчені вважають, 
що для прийняття рішення про проведення слідчої дії мають вико-
ристовуватись лише докази. Відомості, отримані непроцесуальним 
способом, не є доказами, і не можуть слугувати підставою для про-
ведення слідчої дії [2, с.3-5; 3, с.143; 1, с.23-24]. Таку ж позицію 
займає І.Л. Петрухін, який вважає неприпустимим обшук, рішення 
про проведення якого прийняте на підставі одних лише оперативних 
даних. Оперативні дані, на його думку, можуть впливати на оцінку 
доказів, які є в справі, однак не замінювати їх. Успіх обшуку, про-
веденого на підставі одних лише оперативних даних, не робить його 
законним [4, с.73].

Іншої точки зору дотримується О.М. Іванов вважаючи, що під-
ставою може слугувати оперативно-розшукова інформація чи пові-
домлення конфіденційного джерела, що не суперечить встановленим 
у справі обставинам [5, с.13]. На думку В.В. Кальницького, до за-
гальної сукупності відомостей, що оцінюється як для прийняття рі-
шення про провадження таких слідчих дій, як огляд, обшук, виїмка, 
накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію, її огляд 
та виїмка, зняття інформації з каналів зв’язку, поряд з доказами, 
можуть бути включені результати оперативно-розшукових заходів, у 
тому числі гласного й негласного характеру [6, с.15].

Варто зазначити, що хоча це питання є дискусійним у літературі, 
в практиці як підстава для проведення слідчих дій, зокрема обшуку, 
виїмки та огляду, слідчим використовуються оперативно-розшукові 
дані. На наш погляд, використання результатів оперативно-розшу-
кової діяльності як підстав для проведення слідчих дій у криміналь-
ному процесі є цілком законним. По-перше, відповідно до п. 1 ст. 10  
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Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” матеріали 
оперативно-розшукової діяльності використовуються як приводи та 
підстави для порушення кримінальної справи або проведення невід-
кладних слідчих дій, тобто використання результатів цієї діяльності 
як підстав для проведення слідчих дій закріплено на законодавчому 
рівні; по-друге, відповідно до п. 2 ст. 10 цього ж Закону матеріали 
оперативно-розшукової діяльності використовуються для отримання 
фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі.  
А яким же ще способом це зробити, як не через провадження слідчих 
дій, у тому числі обшуку, виїмки, огляду? До того ж, протоколи з 
відповідними додатками, складені уповноваженими органами за ре-
зультатами оперативно-розшукових заходів, є джерелом доказів у 
кримінальній справі (ч. 2 ст. 65 КПК України).

До формально-правових підстав проведення слідчих дій, як вказує 
С.А. Шейфер, належать перш за все наявність у слідчого (органу 
дізнання) загальних повноважень на провадження розслідування, що 
визначаються певними правилами [1, с.24]. Застосувавши ці правила 
до проведення обшуку, виїмки, огляду в житлі чи іншому володінні 
особи, приходимо до висновку про наступне:

1)  обшук і виїмка в житлі чи іншому володінні, а за загальним 
правилом і огляд житла чи іншого володіння особи, можуть бути 
проведені тільки після порушення кримінальної справи. У разі, якщо 
житло чи інше володіння особи є місцем події, то його огляд у невід-
кладних випадках може бути проведений до порушення кримінальної 
справи (ч. 2 ст. 190 КПК України);

2)  обшук, виїмка і огляд в житлі чи іншому володінні особи 
проводяться відповідними посадовими особами у межах визначеної 
законом підслідності (ст. 112 КПК України). При цьому, право на 
проведення цих слідчих дій виникає у випадках:

—  прийняття справи до свого провадження (у тому числі в 
складі групи слідчих, слідчо-оперативної групи);

—  здійснення функції відомчого контролю начальником слідчого 
відділу (ч. 2 ст. 1141 КПК України) і нагляду за додержанням закон-
ності прокурором (п. 5 ч. 1 ст. 227 КПК України);

—  виконання доручення (окремого доручення) слідчого, проку-
рора (ч. 3 ст. 114, п. 4 ч. 1 ст. 227 КПК України);

—  виконання судового доручення (ст. 3151 КПК України);
3)  обшук, виїмка і огляд в житлі чи іншому володінні особи 

проводяться лише до закінчення (статті 7-10, 11, 212 КПК України) 
чи зупинення (ст. 206 КПК України) досудового розслідування, а 
також під час розслідування нововиявлених обставин (ст. 4008 КПК 
України);

4)  обшук, виїмка і огляд в житлі чи іншому володінні особи 
проводяться лише за наявності відповідного процесуального акту 
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(постанови), що містить в собі мотивоване рішення про проведення 
слідчої дії;

5)  обшук і виїмка у приміщеннях, що їх займають диплома-
тичні представництва, а також в приміщеннях, де проживають члени 
дипломатичних представництв та їх сім’ї, які користуються правом 
дипломатичної недоторканності, проводяться лише за згодою дипло-
матичного представника, запит про яку робиться через Міністерство 
закордонних справ України. 

Таким чином, фактичні і формально-правові підстави провадження 
слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи забезпечують недо-
пущення необґрунтованого вторгнення органів досудового розсліду-
вання, прокуратури, суду в сферу особистого (приватного) життя 
громадян, здійснення незаконних проникнень до житла чи іншого 
володіння особи.
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ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИсТИЧЕсКОЕ ОБЕсПЕЧЕНИЕ 
КАК ИНФОРМАцИОННО ОБУсЛОвЛЕННЫЙ ПРОцЕсс 

Одной из актуальнейших современных криминалистических про-
блем является совершенствование технико-криминалистического 
обеспечения (ТКО) криминалистической деятельности на основе сов-
ременных технологий. Динамического элемента криминалистической 
безопасности глобализационных процессов. Требующего адекватных 
вызовам времени текущих технологических решений, современной 
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стратегии ТКО, но и, прежде всего формирования концепции гло-
бальной криминалистической деятельности направленной на упрежда-
ющий результат. Обеспечивающий для криминалистов использующих 
технико-криминалистические средства(ТКС) комплексную систему 
динамической оптимизации их деятельности. Опирающуюся равно 
на информационные базы знаний и данных и систему эффективного 
снятия-обработки криминалистически значимой информации с ныне 
лишь осматриваемых, а должно быть «изучаемых мест преступлений 
и происшествий мест». Информационная сущность всех явлений в 
их проявленном виде как процессов лежит в основном свойстве ма-
терии – отражении. В его криминалистической интерпретации уро-
вень криминалистически значимой информации зависим от уровня 
её извлекаемости, её отражения и отражательной способности, как 
и свойств её материала-носителя. Что связывает воедино взаимоза-
висимости уровней ТКО-ТТО, систем подготовки специалистов, те-
оретического обоснования системоизвлечения информации и уровня 
систем информационной обработки и использования информационных 
продуктов обрабатывающих и трансформирующих подсистем. Иссле-
дование лишь «материальной структуры преступления» более чем 
ограниченный теоретический постулат, указывающий, прежде всего 
лишь на ограниченность оценки самим оценивающим данного про-
цесса. Информационная сущность исследования криминалистической 
структуры преступления, как и информационная сущность крими-
налистически значимой информации и их использование в кримина-
листических целях ограничивается лишь уровнем развития научных 
знаний и уровнем содержательности построенных на этой основе 
систем ТТО криминалистической деятельности. 

Обоснованность и оперативность получения информации лежат 
в основе деятельности экспертно-криминалистических подразде-
лений (ЭКП) обеспечивающих процесс расследования научной 
системой доказательств отражённой и в названиях структурных 
подразделений криминалистических систем. Реализация условий 
добавления к оперативности извлечения ещё и глубины обработки 
и комплексности предоставления криминалистически значимой ин-
формации равноценны и новому уровню функционирования сов-
ременных криминалистических систем. Системность целевого ре-
шения проблемы формирования современного уровня ТКО в том 
и состоит, что важна не только скорость обработки информации.  
В равной мере и технологий, как элементов криминалистической мега-
системы формируемого Единого криминалистического пространства, 
дающих трансформированный из количества в комплексное качество 
подлинно системный результат. В силу требований оперативности и 
комплексности к криминалистически значимой информации в единицу 
времени может быть просчитан всегда лишь её конечный объём. За-
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висящий от мощности используемых вычислительных, извлекающих 
и передающих в дуплексном режиме систем. Что закономерно тре-
бует перехода существующей системы ТКО на уровень технико-
технологического обеспечения (ТТО) как этапа его развития. Что 
обеспечивает обработку, межвидовой анализ и структурирование 
выводимой в требуемом виде криминалистически значимой инфор-
мации. Что закономерно соединяет в единую высокофункциональную 
систему подсистемы ТТО и информационного обеспечения имеющих 
в виде цели единый блок задач. Само же по себе увеличение в 
геометрическом объёме количества криминалистически значимой ин-
формации в условиях глобализационных процессов имеющих так же 
информационную основу лишь указывает на направление решений 
информационно-аналитических задач. В рамках данной концепции 
следует говорить о криминалистической деятельности как о системе 
обеспечения раскрытия и расследования преступлений, но и как 
о концепции формирования системы национальной криминалисти-
ческой безопасности. Элемента государственной и в конечном итоге, 
– международной криминалистической безопасности. ТКО-ТТО, как 
и криминалистика, рождением обязаны трансформации отношений 
и породившим их достижениям естественных и технических наук. 
Зарубежное определение криминалистики как “научной техники 
расследования преступлений”, имеющей предметом изучения целе-
сообразные способы и приемы применения методов естественных 
и технических наук к расследованию преступлений и установлению 
личности преступника отражает интегративную сущность отрасли 
знания как совокупности систем. Что в целом указывает не только 
на необходимость нового уровня применения специальных знаний, 
в том числе и в рамках ТКО–ТТО, но и на необходимость новой в 
целом организации их использования, требующего переосмысления 
самого характера их возможностей при расширении правовой регла-
ментации и детализации диапазона их использования в современной 
правоохранительной деятельности. 

Оценивая в целом соотношение требований практики к харак-
теру имеющихся технологических и правовых возможностей, с нашей 
точки зрения, ТКО–ТТО в условиях современности следует воспри-
нимать как принципиально новую мегаинструментальную кримина-
листическую технологию формирования единого криминалистичес-
кого пространства, – синтетический элемент криминалистической 
стратегии, по характеру оценки его компонентов обладающий си-
нергетическим характером воздействия, обеспечивающим подлинно 
системный и высокозначимый эффект, при условии упорядоченной 
реализации его возможностей по отношению к характеру решаемых 
практических задач.
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МЕТОдОЛОгІя ІНТЕгРАТИвНИХ ПРОцЕсІв  
У сУЧАсНІЙ КРИМІНАЛІсТИцІ

Загальновідома тенденція зростання ролі науки в житті сучас-
ного суспільства, веде до посилення значення наукових знань, що 
використовуються для дослідження, розробки й впровадження в пра-
воохоронну практику конкретних рекомендацій. При цьому акцент 
робиться на проблемах, що лежать на стиках різних галузей знань, 
тому що тільки тісна взаємодія між ними забезпечує сьогодні пріо-
ритети на всіх напрямках розвитку науки та техніки.

Історія виникнення і розвитку вітчизняної криміналістики свід-
чать за міждисциплінарний, інтегрований характер оперованих нею 
знань.

Вона споконвіку уявлялася як інтегративна дисципліна – своєрідний 
“канал проникнення” знань широкого спектра наук: природничих, 
медичних, технічних і гуманітарних – у процес розслідування (П.М. 
Якимов). 

Для криміналістики первісно був характерний синтез знань різних 
наукових галузей, істотно відмінних за своєю предметною характе-
ристикою.

Так, зокрема, інтеграція знань на початковому етапі становлення 
криміналістики виявлялася переважно в пристосуванні нею для 
потреб судочинства досягнень фізики, хімії, біології, психології, ме-
дицини та інших галузей, для своїх утилітарних цілей, пов’язаних, 
насамперед, з технічним дослідженням слідів злочину і видобу-
ванням із них якісно-кількісної інформації. При цьому отримані дані 
в перетвореному вигляді ставали частиною змісту криміналістичної  
науки. 

У подальшому, після накопичення певного первісного емпірич-
ного матеріалу, криміналістика почала активно формувати свою 
внутрішню структуру і здійснювати взаємний обмін ідеями, концеп-
ціями і досвідом з кримінальним процесом, судовою психологією, 
кримінальним правом, кримінологією й іншими науками кримінально-
правового циклу. Почали продуктивно розвиватися більш складні 
форми синтезу знань – внутрішньодисциплінарний, спрямований на 
удосконалювання структури криміналістики, та міждисциплінарний, 
що здійснювався в межах кримінально-правового циклу, в результаті 
якого відбувалося зближення поняттєво-категоріального апарату цих 
наук. 
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При цьому варто підкреслити, що процес інтегративного узагаль-
нення одержуваних за допомогою використання методів різних наук 
знань не зводився лише до простого їхнього підсумовування, а зна-
ходив своє втілення в створенні цілісної окремої криміналістичної 
теорії досліджуваного явища, та вироблення на цій основі конкретних 
рекомендацій практиці.

Відзначені процеси в криміналістиці закономірно супроводжува-
лися виникненням безлічі стикових, суміжних і комплексних про-
блем, що для свого вирішення вимагали асиміляції концептуального 
апарату і методології різних наук. 

Звідси криміналістика, для того щоб вирішувати актуальні за-
вдання практики, змушена була виходити за вузькі межі спеціалі-
зації, змінювати стиль і логіку викладу, опановувати інструментарій 
і мову суміжних наук. 

У кінці минулого сторіччя розвиток інтегративних процесів у 
криміналістиці набув якісно нового характеру. Цей етап ознаме-
нувався переходом від монотонного емпіричного пошуку до мето-
дологічно важливих теоретичних відкриттів, що дозволяють вит-
лумачувати та пояснювати безліч фактів, які раніше здавалися 
розрізненими, часом незрозумілими, об’єднати їх єдиними поясню-
ючими принципами, більш продуктивно вносити в знання елементи  
системності.

Відбувся закономірний перегляд поглядів, уявлень, підходів, тео-
ретичних концепцій, критеріїв і настанов, які раніше здавалися не-
порушними. 

Цей новий етап у розвитку криміналістики охарактеризувався 
також позитивною тенденцією звільнення від давно відомої науці 
хвороби – ілюзії загальновідомості, елементарності окремих понять, 
уявлень, положень, котрі насправді, як це з’ясовується пізніше, не 
такі прості й зрозумілі. 

Були створені достатні передумови для формування на основі 
міждисциплінарних досліджень нових методологічних підходів, на-
зріла необхідність постановки завдання логіко-гносеоогічного аналізу 
структур окремих фрагментів теоретичного знання, що мають за-
гальнонауковий статус і відіграють евристичну роль для більшості 
розділів науки криміналістики. 

Виникла потреба в розробці та створенні спеціального концепту-
ального апарату, свого роду логіки і методології комплексного дослід-
ження, засобу “зведення” різних окремих моделей об’єкта у єдину 
цілісну його картину.

Сьогодні, у розвиток названої тенденції для вирішення власних 
завдань криміналістика активно використовує такі “міждисциплінарні 
інтегратори”, як інформація, діяльність, спілкування. 

Однак їхнє застосування, на нашу думку, носить одиничний “ви-
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падковий” характер і не досягло рівня, за рідкісним винятком, фор-
мування спеціальних інтегративних криміналістичних теорій.

Як слідство, незаангажований дослідник може спостерігати, що 
споконвічно характерний для криміналістики “зовнішній тип синтезу 
знань”, залишився сьогодні поза теоретичних розробок, хоча процеси 
інтеграції тривають. 

Спостерігаємо безпосереднє (“випадкове”) використання знань, 
яке полягає в тому, що практичний працівник (експерт, фахівець, 
слідчий) самостійно, виходячи з рівня своєї загальної підготовки та 
життєвого досвіду, вибирає для вирішення виникаючих під час роз-
криття і розслідування злочинів завдань, різні технічні засоби й окремі 
прийоми, розроблені в природничих, технічних і суспільних науках. 

А серйозне теоретичне опрацювання інтегративних каналів з 
цими науками, за рідкісним винятком, відсутнє, як і відсутній етап 
скільки-небудь істотної трансформації (перетворення) таких знань 
через певну спеціальну (окрему) криміналістичну теорію.

Це сталося мабуть тому, що за глибиною теоретичних напрацю-
вань криміналістика дещо випередила інші науки кримінально-право-
вого циклу, в першу чергу кримінальне право, юридичну психологію 
та кримінальний процес, які не квапляться з розробкою методоло-
гічних підходів пізнання власних предметів. 

А також – суттєвим відставанням сучасної правоохоронної прак-
тики від вітчизняних наукових наробок і світового досвіду.

Тож перспективи розвитку не лише криміналістики, а й усіх дис-
циплін кримінально-правового циклу, нам убачаються, у подальшому 
розвитку ними своїх методологічних основ і поглибленню міжгалу-
зевих інтегративних зв’язків.

Є.д. лук’янчиков
доктор юридичних наук, професор

національний технічний університет україни «кпі»

Б.Є. лук’янчиков
кандидат юридичних наук, доцент

національна академія внутрішніх справ

вИзНАЧЕННя ТА ХАРАКТЕРИсТИКА  
НЕвІдКЛАдНИХ сЛІдЧИХ дІЙ

Процесуальними засобами пізнавальної діяльності у досудовому 
провадженні є слідчі дії. Щодо цього поняття в науковій літературі 
не склалося одностайної думки.
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Чинний КПК не містить визначення слідчих дій. Не знаходимо 
його і у проекті нового КПК, який не дає відповіді на ряд питань, 
що продовжують носити дискусійний характер.

В теорії кримінального процесу та криміналістики з широкого 
кола кримінально-процесуальних дій, які застосовуються у процесі 
розслідування кримінальних справ, виділяють слідчі дії, тобто ту їх 
частину, яка носить пошуково-пізнавальний характер і спрямована 
на збирання фактичних даних про злочин. Поняття і перелік таких 
дій у законодавчому порядку не визначено. Заповненню цих прогалин 
сприяли дослідження правознавців, у творчих дискусіях яких і відбува-
лося формування поняття слідчих дій. Зазначимо, що деякі автори не 
розрізняли слідчі дії і ототожнювали їх з будь-якими процесуальними. 
Під слідчими діями розуміли, будь-які дії слідчого і поділяли їх на дві 
групи: “дії, змістом яких є головним чином виявлення, дослідження і 
оцінка доказів” і “дії, змістом яких є управління процесом розсліду-
вання, визначення його меж, строків і порядку провадження”. Інші 
надмірно широко, на наш погляд, підходили до визначення слідчих 
дій. Під слідчими діями вони розуміли спосіб реалізації норм кримі-
нально-процесуального права та поряд з діями, спрямованими на 
збирання доказів, відносили до них: а) дії, що визначають виникнення 
та направлення справи; б) заходи процесуального примусу; в) дії, 
що встановлюють процесуальне становище учасників розслідування; 
г) дії, що складають гарантії прав осіб, які беруть участь у про-
цесі; д) заходи з усунення обставин, що сприяли вчиненню злочину.

В результаті таких дискусій сформоване узагальнене поняття 
слідчих дій, як передбачених кримінально-процесуальним законом 
дій по збиранню, дослідженню, оцінці і використанню фактичних 
даних, інформації, відомостей, які за відповідних умов можуть стати 
основою для формування судових доказів. Таким чином, кожна слідча 
дія виступає як специфічна сукупність пізнавальних прийомів вияв-
лення та фіксації інформації (відомостей) певного виду, тобто слідчим 
діям притаманний пошуковий, дослідницький характер.

Формулюючи поняття слідчих дій, А.Я.Дубинський наголошує на 
тому, що вони здійснюються у відповідності з визначеними проце-
дурними вимогами, чим підкреслюється їх правовий характер. Але 
цим акцентується увага лише на один бік слідчих дій, їх сувора 
регламентація у законі. Не зменшуючи значимості цієї ознаки для 
визначення слідчих дій, неможливо не підкреслити й іншу сторону 
– тактичну, тобто широке використання при провадженні слідчих дій 
криміналістичних рекомендацій щодо можливості і доцільності засто-
сування тих чи інших тактичних прийомів і комбінацій у відповідних 
слідчих ситуаціях, які формуються під час розслідування.

Розглянувши поняття слідчих дій, неможливо не зупинитися на 
розгляді наукових підходів до їх класифікації за тими критеріями, 
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які пропонувалися в науковій літературі та перейти до розгляду 
невідкладних слідчих дій. За характером і призначенням слідчих дій, 
як засобів збирання та перевірки інформації про обставини злочину 
вони поділяються на невідкладні та інші, первинні і повторні, ос-
новні і додаткові, обов’язкові і факультативні, що проводяться за 
постановою і без неї.

Отже, серед засобів збирання та перевірки інформації виділяється 
група слідчих дій, які мають невідкладний характер і завданням їх 
є встановлення та закріплення слідів злочину. Можливість застосу-
вання таких слідчих дій в процесі розслідування та їх визначення 
має знайти відображення в КПК України. Разом з тим, замість виз-
начення загального поняття невідкладних слідчих дій, розробники 
проектів нового КПК намагаються навести їх перелік у статті, яка 
передбачає порядок провадження дізнання у справах, по яких досу-
дове слідство є обов’язковим, подібно тому, що було вже раніше. 
Тобто знову віднесення тих чи інших слідчих дій до невідкладних 
намагаються пов’язати з визначенням повноважень органу дізнання 
у справах, по яких досудове слідство є обов’язковим.

Аналіз кримінально-процесуального законодавства та наукової лі-
тератури дозволяє дійти висновку, що термін “невідкладні слідчі дії” 
використовувався для позначення лише тих слідчих дій, які дозво-
лялося проводити органу дізнання у справах, по яким обов’язкове 
досудове слідство і перелік таких дій мав вичерпний характер. Щодо 
можливості провадження таких дій слідчим, а також органом дізнання 
по справам, по яким досудове слідство не є обов’язковим в законі 
нічого не говориться.

На цій підставі невідкладні слідчі дії розглядаються, як правовий 
інститут, який сприяє чіткому визначенню повноважень того чи ін-
шого органу по справі, яка хоча і не відноситься до його підслідності, 
але все ж таки потребує термінового втручання останнього.

Але таке твердження не набуло підтримки в науковій літературі. 
Одні науковці вважають, що невідкладні слідчі дії повинні проводити 
не тільки особи, які здійснюють дізнання, але і слідчі, що провад-
ження таких дій самим слідчим в більшості випадків здійснюється 
більш кваліфіковано і дає більший ефект. Інші справедливо наголо-
шують, що провадження невідкладних слідчих дій – це функція, яка 
властива не тільки органу дізнання, але і слідчому.

Аналіз практики засвідчує, що невідкладність тієї чи іншої слідчої 
дії визначається необхідністю її термінового проведення, що обумо-
влюється характером слідчої ситуації, яка склалася на конкретний 
момент розслідування. Зволікання з провадженням таких дій може 
привести до втрати інформації, яка необхідна для розкриття злочину. 
Невідкладний характер може мати будь-яка слідча дія і не тільки на почат-
ковому етапі розслідування, а і при подальшому провадженні у справі.
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На нашу думку, невідкладною слід вважати будь-яку процесу-
альну (у тому числі і слідчу) дію, зволікання з проведенням якої у 
терміновому порядку в конкретній слідчій ситуації може призвести 
до зникнення слідів і втрати фактичних даних, що мають значення 
для справи. Об’єктивні умови, що потребують термінового провад-
ження конкретних слідчих дій, можуть скластися як на початку роз-
слідування, так і на будь-якому іншому етапі провадження. Зазна-
чене підтверджують результати проведеного нами дослідження. Так, 
по 28% вивчених нами кримінальних справ, потреба у провадженні 
невідкладних слідчих дій виникала вже після притягнення особи як 
обвинуваченого.

Враховуючи напрацювання науковців та розуміючи, що невід-
кладний характер може мати будь-яка слідча дія автори проектів 
КПК, на відміну від своїх попередників, спробували побудувати пра-
вову норму таким чином, щоб охопити більшість слідчих дій, які від-
носяться до невідкладних. Позитивно оцінюючи такі намагання слід 
зазначити, що віднесення слідчих дій до невідкладних, як і раніше, 
пов’язують з визначенням повноважень органу дізнання, а їх перелік 
не обмежується конкретним колом. Так, у ст. 227 (проекту КПК 
№1233) після наведення переліку багатьох слідчих дій, які відне-
сено до невідкладних зазначається, і “інші слідчі та процесуальні 
дії”. Така конструкція норми дозволяє органу дізнання проводити, 
під виглядом невідкладних, будь-які слідчі та інші процесуальні дії 
у справах, по яких досудове слідство є обов’язковим. Але такого 
допускати неможливо. Невипадково попередні КПК завжди містили 
вичерпний перелік слідчих дій (їх називали невідкладними), які доз-
волялося проводити органу дізнання у справах, по яких досудове 
слідство є обов’язковим. Звичайно, практика свідчила, що такий пе-
релік не може бути вичерпним.

Враховуючи викладене, вважаємо недоцільним безмежне розши-
рення невідкладних слідчих дій спробою перерахувати їх у нормі 
закону. На наш погляд, перелік невідкладних слідчих дій доцільно 
взагалі вилучити із закону, оскільки немає об’єктивної передумови і 
можливості заздалегідь передбачити, які слідчі дії можуть потребувати 
провадження у невідкладному порядку в конкретній слідчій ситуації.

Але це не повинно стати свідченням того, що органи дізнання, 
у справах, по яких обов’язкове досудове слідство, отримають мож-
ливість проводити розслідування у повному обсязі. Щоб запобігти 
цьому в новому КПК слід встановити сувору заборону органу дізнання 
проводити по даній категорії справ такі дії, як призначення експертиз, 
притягнення особи як обвинуваченого і допит обвинуваченого.

Тобто повноваження органу дізнання у справах, по яких обов’язково 
провадження досудового слідства мають визначатися не переліком 
невідкладних слідчих дій, який заздалегідь передбачити неможливо, 
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а вказівкою на те, які дії йому заборонено проводити у цій категорії 
кримінальних справ.

У цьому плані слід підтримати думку А.Я. Дубинського про доціль-
ність загального визначення процесуальних, слідчих і невідкладних 
дій у статті, де міститься роз’яснення значення термінів кодексу, 
а також навести вичерпний перелік процесуальних і слідчих дій як 
засобів збирання криміналістичної інформації, на підставі якої будуть 
формуватися судові докази.

п.с. луцюк
одеський державний університет внутрішніх справ

ОсОБЛИвОсТІ ФОРМУвАННя ОРгАНІзОвАНИХ 
зЛОЧИННИХ УТвОРЕНЬ У сФЕРІ  

гОсПОдАРсЬКОї дІяЛЬНОсТІ

На сьогодні серед науковців не сформовано єдиної позиції щодо 
визначення злочинів, які посягають на відносини економічного ха-
рактеру. Аналітичний огляд наукових праць дозволяє класифікувати 
наукові погляди щодо визначення цих злочинів на декілька груп:

— злочини, що посягають на суспільні відносини пов’язані із 
власністю, у випадку їх визначення через один об’єкт посягання;

— злочини що посягають на суспільні відносини пов’язані із 
власністю, порядком здійснення господарської діяльності, виконанням 
посадових та службових обов’язків, у разі визначення через декілька 
об’єктів посягання. 

Проте, класифікація, в основі якої знаходиться об’єкт злочинного 
посягання не в змозі задовольнити потреби оперативно-розшукової 
діяльності, що зумовлює застосування інших класифікаційних кри-
теріїв. 

Теоретичні положення загальної криміналістичної класифікації 
злочинів були розробленні В.А. Образцовим, Р.С. Бєлкіним, А.Н. Ва- 
сильєвим, М.П. Яблоковим, В.К. Гавло та іншими науковцями.  
В подальшому їх теоретичні напрацювання використовувались для 
розробки криміналістичної класифікації окремих видів злочинів.

Однією з вагомих підстав для класифікації злочинів, яка ефективно 
застосовується у криміналістиці та оперативно-розшуковій діяльності 
є сфера діяльності людини. Аналітичний огляд наукових досліджень 
останніх років свідчить, що означена підстава класифікації злочинів 
знаходить дедалі ширше застосування особливо щодо боротьби з 
посадовою, організованою та іншими формами злочинності. Так,  
М.П. Яблоков, досліджуючи загальні ознаки організованої злочин-
ності, підкреслює визначальний характер тієї сфери, у якій існує 
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організована злочинність для формування відповідних методик роз-
слідування [1, с. 61-62]. 

Враховуючи наведене на підставі «сфери діяльності людини» 
можна виділити окрему групу злочинів економічної спрямованості 
– «злочини у сфері господарської діяльності», які знайшли своє 
закріплення у розділі VII Кримінального кодексу України. 

Здійснене нами дослідження свідчить, що злочинна діяльність 
у сфері господарювання, як правило, здійснюється у організованій 
формі. Тому, на нашу думку, вагоме науково-практичне значення 
має дослідження способів формування організованих злочинних  
утворень у сфері господарської діяльності. У криміналістичній літе-
ратурі способи формування організованих кримінальних структур і 
закономірності які властиві організованим злочинним формуванням, 
специфіка їх існування і функціонування вперше були досліджені  
М.П. Яблоковим та іншими науковцями і класифіковані на три групи: 
ситуативно-вольовий, функціонально-договірний, формально вироб-
ничий [2]. В подальшому означена проблематика досліджувалась 
В.П. Корж [3], яка способи формування злочинних утворень у сфері 
економіки класифікувала на п’ять видів: формально-виробничий, 
ситуативно-договірний, нелегітимно-виробничий, функціонально-до-
говірний, ситуативно-вольовий. В цілому нами підтримується наве-
дена класифікація для злочинів у сфері економіки. Але, щодо зло-
чинів у сфері господарської діяльності, на нашу думку, характерними 
є функціонально-договірний та формально-виробничий способи ство-
рення злочинних груп. 

Крім того, формування організованих злочинних утворень, можна 
класифікувати за сектором зайнятості переважної більшості їх учас-
ників, зокрема формування:

— у яких переважають представники державного сектору еко-
номіки або органів державної влади, що характерно для злочинів 
передбачених ст.ст. 210, 211, 233, 234, 235 КК України.

— у яких переважають представники приватного сектору еко-
номіки, що характерно для злочинів передбачених ст.ст. 199–209-1, 
212-232-2 КК України.

За злочинним досвідом, ступенем професіоналізму учасників ор-
ганізованого злочинного утворення, можна виділити злочини, що го-
туються:

— особами, які вперше вчиняють злочин;
— особами, які раніше вчиняли злочини у сфері господарської 

діяльності; 
— професійними злочинцями;
— групою осіб, що включає представників зазначених вище груп.
Такий розподіл злочинів у сфері господарської діяльності зумо-

влений відмінностями у способах їх підготовки. Ступінь організова-
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ності та професіоналізм злочинної групи створюють більш складні 
оперативно-тактичні ситуації, що вимагає застосування складніших 
методів виявлення та припинення злочинної діяльності. 

За особливостями взаємозв’язку та відносин між членами органі-
зованого злочинного утворення:

— утворення у яких між учасниками існують «партнерські» 
зв’язки;

— утворення у яких існує чітка ієрархічна структура підпоряд-
кування;

— утворення, що створенні на основі родинних зв’язків. 
За особливостями місця роботи учасників формування:
— учасники формування працюють на одному підприємстві;
— учасники формування працюють на підприємствах, між якими 

існують договірні відносини;
— учасники формування працюють на різних підприємствах.
На сьогодні організована злочинна діяльність глобалізується та 

набуває транснаціонального характеру, шляхом виходу місцевих 
угруповань на глобальний рівень через встановлення міжнародних 
зв’язків; здійснення організованої злочинної діяльності іноземними 
громадянами на території України; втягнення громадян України як 
співучасників у транснаціональний кримінальний бізнес.

У контексті викладеного способи підготовки злочинів у сфері гос-
подарської діяльності можна розділити на такі що включають:

— встановлення зв’язку з метою подальшого залучення до зло-
чинної діяльності міжрегіональних злочинних угруповань, які діють у 
межах однієї країни й мають кримінальні зв’язки з іншими угрупован-
нями аналогічного рівня, здійснюють вплив на криміногенну ситуацію в 
регіоні, а за наявності розвиненої системи зв’язків – у країні в цілому;

— встановлення зв’язку з міжнародними злочинними угрупуван-
нями, які діють на території кількох країн та підтримують зв’язки 
між собою;

— встановлення зв’язку з транснаціональними злочинними ор-
ганізаціями, які діють у межах світових регіонів, підтримують кримі-
нальні відносини з багатьма міжнародними об’єднаннями, поширюють 
свій вплив на території кількох країн.

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що запропонована нами класифі-
кація не є вичерпною, проте дозволить розробити відповідні методичні 
рекомендації щодо виявлення означених злочинів, усунення причин 
та умов, які сприяють їх вчиненню, а також підвищить ефективність 
профілактичного впливу на осіб, які схильні до їх вчинення. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАвОвОгО РЕгУЛЮвАННя  
ПРОвЕдЕННя ОБшУКУ

Кримінально-процесуальний кодекс України регламентує порядок 
проведення слідчих дій, зокрема, обшуку.

Виходячи з аналізу ч. 1 ст. 177 КПК можна дати таке визначення 
поняття «обшук» – це слідча дія, яка полягає в примусовому об-
стеженні за наявності підстав вважати, що знаряддя злочину, речі 
і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і до-
кументи, які мають значення для встановлення істини в справі чи 
забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні 
або місці чи в якої-небудь особи.

Регламентація проведення обшуку передбачена ст.ст. 177-189 
КПК. Проте, на нашу думку, відповідні норми закону потребують 
удосконалення.

Зокрема, найбільш проблемним питанням, яке виникає при про-
веденні обшуку є визначення таких категорій як «житло» та «інше 
володіння особи», оскільки КПК передбачає підвищені вимоги до 
процесуального документа для проведення обшуку в цих об’єктах. 
Варто зазначити, що закон не дає визначення відповідних понять, 
але вони передбачені Постановою Пленуму Верховного Суду України 
«Про судову практику у справах про злочини проти власності» від 
6 листопада 2009 року №10. Проте з огляду на те, що постанови 
Пленуму ВСУ не є джерелом права, а лише узагальненням судової 
практики, визначення таких категорій можна поставити під сумнів. 
Тому, ми вважаємо, що законодавець у ст. 32 КПК має на норма-
тивному рівні закріпити відповідні поняття та визначити вичерпний 
перелік об’єктів, які відносяться до них.

З вирішенням цього питання тісно пов’язане визнання житлом 
особистого автомобіля особи, наприклад, під час подорожі на авто-
мобілі, автокемпінгом, коли громадяни використовують їх для про-
живання чи нічлігу.
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Також недоліком чинного КПК є порушення принципу рівності 
сторін при оскарженні постанови про обшук. Зі змісту ч. 5 ст. 177 
КПК випливає, що особа не може оскаржити постанову судді про 
проведення обшуку, проте прокурор протягом трьох днів може ос-
каржити в апеляційному порядку постанову судді про відмову в 
проведенні обшуку. Дане положення не відповідає міжнародним нор-
мативно-правовим актам та суперечить Конституції України, оскільки 
кожен має право на оскарження судового рішення.

Отже, у відповідну норму потрібно внести зміни з метою зрів-
няння прав сторін при проведенні досудового слідства.

Кримінально-процесуальний закон не регламентує строків про-
ведення обшуку. Невирішеність цього питання може призвести до 
певних складнощів у практичній діяльності та до порушення прав гро-
мадян. Проблемою є ситуація, коли відповідний суб’єкт заздалегідь 
одержавши рішення суду про проведення обшуку зволікає з моментом 
його проведення. Це може бути застосовано як тактичний прийом, 
але і можливе зволікання з певних корисливих мотивів (шантаж з 
метою одержання хабара тощо). Тому, на нашу думку, варто в за-
коні визначити граничний термін до якого слідчий повинен провести 
обшук. Крім того, можливо покласти даний обов’язок на суд, який 
з огляду на матеріали справи, може встановлювати відповідний гра-
ничний термін в межах, які будуть встановлені законом.

Варто зазначити, що важливого значення на практиці має питання 
кількості обшуків, які можуть бути проведені по одній постанові 
суду. Закон не встановлює обмежень з цього питання, що може приз-
вести до зловживання відповідними суб’єктами своїми правами та по-
рушувати права, свободи і інтереси інших осіб. Тому, ми вважаємо, 
що законодавець на нормативному рівні шляхом внесення змін у 
процесуальний закон повинен обмежити проведення цієї слідчої дії 
лише один раз по одній постанові.

З огляду на зазначене вище, треба сказати, що не проведення 
обшуку в межі, які мають бути встановлені КПК, та необхідність 
проведення іншого обшуку потребуватимуть нового звернення до 
суду та отримання нового процесуального документа.

Крім того, проблемним питанням є залучення понятих при про-
веденні обшуку, зокрема, житла або іншого володіння особи. Як 
свідчить практика в таких випадках в якості понятих, як правило, 
залучають сусідів. Але в практичній діяльності мають місце негативні 
наслідки, коли відповідні особи брали участь у справі як поняті. 
Проблема полягає в тому, що між сусідом-понятим та особою, в 
якої провадиться обшук, можуть бути різні відносини (доброзичливі, 
ворожі тощо). Це може мати негативні наслідки як при проведенні 
самої слідчої дії, так і при подальшому розгляді справи. А тому, до-
цільно було б встановити обмеження щодо кола осіб при здійсненні 



2�0

обшуку з метою залучення в якості понятих дійсно незаінтересованих 
у справі громадян.

Проаналізувавши норми КПК, які регулюють порядок проведення 
обшуку можна визначити і інші недоліки: відсутність переліку доку-
ментів, які мають бути надані судді для обґрунтування необхідності 
проведення обшуку; відсутність вказівки на те, що має міститися в 
поданні слідчого погодженому прокурором з яким він звертається до 
суду для проведення обшуку; невизначеність дій прокурора, коли він 
отримує повідомлення від слідчого про проведення обшуку без пос-
танови судді в порядку передбаченому в ч. 6 ст. 177 КПК тощо.

Отже, наведений аналіз правового регулювання проведення такої 
слідчої дії як обшук свідчить про те, що в цій частині чинний кримі-
нально-процесуальний закон потребує удосконалення шляхом вне-
сення відповідних змін або ж їх врахування при прийнятті нового 
КПК. Це сприятиме виконанню завдань кримінального процесу та 
захисту прав, свобод і інтересів особи. 

е.а. Малярова 
крымский юридический институт национального университета  

юридическая академия украины им. ярослава Мудрого

дОсУдЕБНОЕ сОгЛАшЕНИЕ О сОТРУдНИЧЕсТвЕ: 
сУЩНОсТЬ И зНАЧЕНИЕ

В эпоху реформирования общественных отношений действующий 
на протяжении длительного времени и ставший классическим, по-
рядок производства по уголовному делу в ряде случаев, затрудняет 
достижение основных целей правосудия, что обуславливает необхо-
димость новеллизации законодательства в данной сфере. В частности 
в ряде государств успешно применяются консенсуальные механизмы 
при разрешении уголовно-правовых конфликтов способствующие ре-
ализации принципа процессуальной экономии, предотвращению су-
дебных ошибок, а также эффективной борьбе с преступностью.

На сегодняшний день не существует единой позиции относительно 
целесообразности применения данных процессуальных форм, что 
обусловлено наличием по мнению ряда ученых несоответствий осно-
вополагающих начал консенсуальных механизмов фундаментальным 
принципам уголовного и уголовного процессуального права. Вместе 
с тем, считаем, что развитие демократических и гуманистических 
взглядов позволяет говорить о допустимости применения данных инс-
титутов как наиболее яркого проявления принципа целесообразности.

Одним из таких консенсуальных механизмов является досудебное 
соглашение о сотрудничестве под которым наиболее логично подра-
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зумевать двухстороннее соглашение между прокурором и подозре-
ваемым, обвиняемым, а также его защитником по которому подоз-
реваемый, обвиняемый обязуется выполнять определенные действия 
направленные на содействие раскрытию преступления вследствие 
чего данному лицу назначается более мягкое наказание либо оно ос-
вобождается от отбывания наказания, а также может претендовать 
на обеспечение в отношении него мер государственной защиты.

Данная процессуальная форма не урегулирована уголовным про-
цессуальным законодательством Украины. Вместе с тем частичные 
проявления сделок закреплены в действующих нормах и направлены 
прежде всего на реализацию принципа процессуальной экономии. Так 
часть 4 статьи 307 Уголовного Кодекса устанавливает необходимость 
освобождения от уголовной ответственности лица, которое добро-
вольно сдало наркотические средства, психотропные вещества либо 
их аналоги и указало источник их приобретения или содействовало 
раскрытию преступлений, связанных с незаконным их оборотом.

Считаем, что при установлении круга уголовно-наказуемых деяний 
по которым возможно досудебное соглашение о сотрудничестве необ-
ходимо учитывать, что данный механизм направлен прежде всего на 
раскрытие наиболее тяжких преступлений как то преступления, со-
вершенные устойчивыми преступными объединениями, преступления 
в сфере оборота наркотических средств и так далее, что обуславли-
вает допустимость данной процессуальной формы при совершении 
лицом умышленного либо неосторожного преступления небольшой 
либо средней тяжести, а также тяжкого либо особо тяжкого преступ-
ления. Вместе с тем, по нашему мнению наиболее целесообразным 
является закрепление на законодательном уровне недопустимости 
освобождения от наказания лица совершившего особо тяжкое пре-
ступление ограничив возможный результат досудебного соглашения 
о сотрудничестве назначением более мягкого наказания, что будет 
способствовать реализации принципа неотвратимости наказания.

Необходимо учитывать, что применение данного консенсуального 
механизма возможно до вынесения прокурором обвинительного за-
ключения по ходатайству подозреваемого либо обвиняемого в ко-
тором данное лицо указывает действия которые оно готово совер-
шить с целью содействия в раскрытии преступления. Вместе с тем 
гарантией обеспечивающей невозможность заключения подозрева-
емым, обвиняемым фиктивных досудебных соглашений о сотрудни-
честве выступают активные действия направленные на содействие 
в раскрытии преступления совершенные данным лицом как после 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве так и до удов-
летворения ходатайства прокурором.

Законодательному закреплению подлежат также основания отказа 
прокурора в удовлетворении ходатайства подозреваемого либо обви-
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няемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 
что позволит избежать злоупотреблений со стороны данного лица.  
К таким основаниям относятся в частности заведомо ложные све-
дения, а также сведения которые уже известны следствию и так 
далее. При этом обжалование постановления об отказе от заклю-
чения досудебного соглашения о сотрудничестве допустимо до вы-
несения прокурором обвинительного заключения.

Считаем, что дело в отношении лица с которым заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве должно выделяться в отдельное 
производство, что обусловлено прежде всего, спецификой данного 
консенсуального механизма. Содействие в раскрытии преступления 
выражается в большинстве случаев не в изобличении собственных 
действий подозреваемого либо обвиняемого, а в установлении соучас-
тников преступления, а также деяний совершенных данными лицами. 
Такого рода особенность досудебного соглашения о сотрудничестве 
позволяет говорить о необходимости оградить лицо активно содейству-
ющее следствию от других соучастников в совершении преступления.

Кроме прочего необходимо учитывать, что прокурор наряду с обви-
нительным заключением выносит также постановление об особом по-
рядке вынесения судебного решения в отношении лица с которым заклю-
чено досудебное соглашение о сотрудничестве. Данное постановление 
является основанием презюмировать признание вины обвиняемым.

Считаем также, что в случае если после постановления приговора 
и вступления его в законную силу выяснится, что лицо с которым 
было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве умышленно 
скрыло информацию имеющую существенное значение для дела либо 
сообщило информацию не соответствующую действительности, что 
является нарушением существенного условия вынесения приговора 
в данной процессуальной форме, дело может быть пересмотрено в 
связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Вместе с тем, по 
мнению ряда ученых дело выделенное в отдельное производство в от-
ношении лица с которым заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве подлежит рассмотрению после постановления приговора в 
отношении соучастников данного лица, что позволит гарантировать 
выполнение подозреваемым, обвиняемым условий досудебного согла-
шения о сотрудничестве.

По нашему мнению законодательному урегулированию также под-
лежит право потерпевшего на обжалование решения относительно 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Данная по-
зиция обусловлена основополагающими задачами уголовного про-
цесса, установленными конституционными правами человека, а 
также, нормами международных актов в частности Рекомендации 
Комитета Министров Совета Европы №R 85(11) «О положении по-
терпевшего в рамках уголовного права и процесса». Позиция об 
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участии потерпевшего в досудебном соглашении о сотрудничестве 
является спорной так, положения Уголовного Процессуального Ко-
декса Российской Федерации не относят данное лицо к участникам 
такого рода процессуальной формы, а также устанавливают недо-
пустимость ознакомления потерпевшего с материалами относительно 
досудебного соглашения о сотрудничестве.

Исходя из всего вышесказанного и подводя итог, необходимо ска-
зать, что закрепление на законодательном уровне возможности при-
менения досудебного соглашения о сотрудничестве обеспечит эффек-
тивную борьбу с наиболее тяжкими преступлениями, способствуя 
при этом, обеспечению прав человека, общественной безопасности, 
предотвращению судебных ошибок, а также являясь одной из пред-
посылок реализации принципа процессуальной экономии. Считаем, 
что надлежащее законодательное урегулирование данного консен-
суального механизма позволит нашему государству выйти на более 
качественный уровень осуществления правосудия, способствующий 
эффективному достижению целей уголовного судопроизводства.

к.о. МатвіЄнко 
національна академія внутрішніх справ

НАУКОвОЙ вНЕсОК МИХАЙЛЕНКА П.П.  
У дОсЛІдЖЕННя сУдОЧИНсТвА УКРАїНсЬКОї 

НАРОдНОї РЕсПУБЛІКИ

Українська Народна Республіка (УНР) – це назва української 
держави у 1917 – 1920 роках. Утворення УНР проголошено III Уні-
версалом 7 (20).11.1917 року на землях Наддніпрянської України у 
федеративному зв’язку з Російською Федерацією. Після захоплення 
влади більшовиками і початку агресії радянської Росії проти Ук-
раїни Центральна Рада 9-11 (22-24) 01.1918 року проголосила само-
стійність Української народної Республіки, яка перестала існувати 
наприкінці листопада 1920 року внаслідок остаточного захоплення 
території УНР російськими більшовиками та виїзду голови Дирек-
торії і Ради Народних Міністрів УНР в еміграцію. 

Михайленко П.П. був одним з перших, хто дослідив судочинство 
Української Народної Республіки. 

Історія засвідчує, що зміна державного правління у державі за-
вжди призводила до реформи державно-правових інститутів, і насам-
перед судових установ. І це природно, бо суд є органом державної 
влади, який охороняє встановлений у країні правопорядок і регулює 
відносини між державними установами та громадянами, а також гро-
мадянами між собою. 
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Як правило, нові державні формування запозичують законодавство 
інших країн, яке до цього вже перевірено часом і не суперечить їхнім 
переконанням та намірам, і саме тому серед перших законодавчих 
актів в новоствореній державі з’являється закон про судову владу. 
Так, 2 грудня 1917 року Українською Центральною Радою прийнято 
Закон «Про заснування Генерального суду», вивчаючи який видно, 
що за основу організації діяльності вищого судового органу держави 
прийнято Закон існуючого в дореволюційній Росії Урядового Сенату. 

Місцем перебування Генерального Суду було визначено столицю 
України – м. Київ, а всі члени Генерального Суду мали звання «ге-
неральний суддя» і обиралися Центральною Радою. Також при Гене-
ральному Суді запроваджувалась прокуратура, і, таким чином, вона 
була практично підпорядкована Генеральному Секретарю у судових 
справах, що був особою судового відомства.

Генеральний Суд фактично був «найвищим сторожем Консти-
туції і права Української Республіки» і вищою апеляційною і каса-
ційною інстанцією для всіх судів Республіки, на нього покладалися і  
функції Конституційного Суду, він повинен був розглядати справи 
як на підставі скарг, так і за ініціативою нижчих судових інстанцій, 
а також за рішенням Всенародних Зборів і Кабінету Міністрів Рес-
публіки (Уряду).

17 грудня 1917 р. Центральна Рада прийняла закон про запровад-
ження апеляційних судів і цим законом існуючі в Україні Київський, 
Харківський та Одеський судові плани перетворювалися на апе-
ляційні суди із визначенням території діяльності кожного з них.  
У законі передбачалося упорядкування системи прокуратури при 
апеляційних і нижчих окружних судах. 

Досить важливе значення мали положення законопроекту щодо 
здійснення права звинуваченого на захист. Щоб забезпечити звину-
ваченому можливість заперечувати докази звинувачувальної влади в 
стадії передачі суду, законопроект визнавав справедливим допущення 
звинувачуваних (у тому числі й тих, що перебувають під вартою) 
та їхніх адвокатів до участі в стадії передавання суду з наданням їм 
права давати словесні пояснення.

Принципове значення має і та обставина, що члени Генераль-
ного Суду повинні були обиратися не будь-якими органами влади 
чи місцевим населенням, а так само Всенародними Зборами і Радою 
Земель Республіки.

29 квітня 1918 р. Гетьман усієї України Павло Скоропадський під-
писав «Закон про тимчасовий державний устрій України». Він скла-
дався з низки розділів, у тому числі й «Права і обов’язки українських 
козаків», «Про закони» та «Про Генеральний Суд». В ньому йшлося 
про те, що захист Вітчизни є священним обов’язком кожного козака 
і громадянина Української держави, що ніхто не може підлягати 
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відповідальності за злочинні, дії не інакше як у порядку, встановле-
ному законом, а утримання під вартою може бути лише у випадках, 
передбачених законом. Житло громадян недоторканне. Закони мають 
обов’язкову силу для всіх без винятку підданих України та іноземців, 
які перебувають в Українській державі. Закони розробляються у від-
повідних міністерствах і після їх прийняття Радою Міністрів переда-
ються на затвердження Гетьману. У розділі «Про Генеральний Суд» 
відзначено, що Генеральний Суд є вищим охоронцем і захисником за-
конів і водночас вищим судом України у судових та адміністративних 
справах. На Генеральний Суд покладається сповіщення для загаль-
ного відома всіх законів і наказів Уряду та нагляд за закономірністю 
їх видання. Голова Генерального Суду і члени Суду призначаються 
Гетьманом. Того ж дня – 29 квітня 1918 р. – гетьманський уряд 
України прийняв закон про структуру і функції Генерального Суду. 
Згідно з ним Генеральний Суд складався із трьох департаментів 
– цивільного, кримінального та адміністративного і виконував на 
території України всі функції, що належали за царизму Урядовому 
Сенату, крім того – касаційні функції Головного тимчасового суду.

8 липня 1918 р. Рада Міністрів прийняла Закон «Про утворенні 
Державного Сенату», яким відмінявся закон Центральної Ради від 
2 грудня 1917 р. про запровадження Генерального Суду і заснову-
вався в м. Києві Державний Сенат, як вища інстанція у судових і 
адміністративних справах. Державний Сенат складався із сенаторів, 
у тому числі з Президента Сенату, і розподілявся на генеральні 
суди: Адміністративний, Цивільний, Кримінальний. Президент і се-
натори призначалися Указами Гетьмана після затвердження їхніх 
кандидатур Радою Міністрів. Крім того, передбачалося, що в ком-
петенцію Кримінального Генерального Суду входить розгляд справ, 
віднесених за царизму до підсудності Головного Військового суду і 
Головного Військово-Морського суду.

Того ж дня – 8 липня 1918 р. Рада Міністрів Гетьманату прий-
няла «Закон про судові палати та апеляційні суди», який, як і інші 
законодавчі акти, був затверджений Гетьманом. Названий акт почи-
нається вказівкою про відміну закону про апеляційні суди, виданого 
Центральною Радою 17 грудня 1917 р. Скасовано запроваджений 
законом від 24 березня 1918 р. Київський апеляційний суд. 

Гетьманом було відмінено судове законодавство Центральної 
Ради, яке вміщувало цілу низку правових норм позитивного харак-
теру, спрямованих на вдосконалення судової системи і на демокра-
тизацію судочинства.

21 червня 1918 р. Гетьман Павло Скоропадський затвердив ух-
валений Радою Міністрів УНР Закон «Про організацію військово-
судових установ та їх компетенцію». Згідно з цим законом Війсь-
кові суди Української Народної Республіки розподілялися на Вищі і 
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Штабні, що створювалися при штабах дивізій, корпусів та Головному 
штабі військ Республіки. Розгляд кримінальних справ проходив ко-
легіально. Закон встановлював положення, згідно з яким до складу 
судових колегій не могли входити особи, звання яких були нижчі від 
тих, що мали підсудні. У судовому засіданні Штабного військового 
суду, крім членів судової колегії, брав участь судовий секретар, а в 
роботі Вищого військового суду – прокурор і захисник.

Вироки військових судів могли бути оскаржені в касаційному по-
рядку до Генерального суду Української Народної Республіки. Апе-
ляційного порядку оскарження вироків військових судів закон не 
передбачав.

Ухвалений Радою Народних Міністрів Закон «Про судочинство в 
Штабних судах», затверджений головою Директорії Симоном Пет-
люрою 4 серпня 1920 р., мав велике значення не тільки для військової, 
а й для цивільної юстиції. З архівних матеріалів видно, що цей закон 
був лише частиною великої творчої роботи, яка регламентувала всі пи-
тання, що стосувалися судоустрою і судочинства в Українській Народній 
Республіці і більшість із закріплених у ньому принципів та норм мо-
жуть бути сприйняті Кримінально-процесуальним кодексом сьогодення.

У ході реформування сучасної судової системи необхідно зверта-
тися й до міжнародного досвіду, але, разом з тим, слід враховувати 
й історичний досвід нашої країни, з тим, щоб на основі ретельного 
аналізу встановити можливість врахування у процесі розробки зако-
нодавчих та інших нормативно-правових актів тих позитивних над-
бань, які були напрацьовані у роки української революції. 

о.М. Миколенко 
кандидат юридичних наук, доцент 

одеський національний університет імені і.і. Мечникова

КРИМІНАЛЬНО-ПРОцЕсУАЛЬНІ гАРАНТІї:  
ПОНяТТя, КЛАсИФІКАцІя, сИсТЕМА

Представниками як загальної теорії права, так і галузевих юри-
дичних наук було випущено у світ значну кількість праць, в яких роз-
глядалися поняття та класифікація процесуальних гарантій. Не при-
нижуючи значення таких досліджень, що стали хорошим підґрунтям 
розробки проблеми кримінально-процесуальних гарантій, слід все ж 
таки зазначити, що більшість питань окресленої теми і сьогодні при-
вертає до себе увагу. 

Напрацювання таких загальних положень щодо процесуальних га-
рантій є для науки кримінально-процесуального права вкрай актуаль-
ними. Хоча слід враховувати наступне – кримінально-процесуальне 
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право є специфічною галуззю права, а тому більшість загальних 
положень теорії права набувають тут своєї специфіки. 

Кримінально-процесуальні гарантії завжди були в полі зору ра-
дянських та сучасних науковців. Поняття, елементи системи кримі-
нально-процесуальних гарантій, а також їх класифікація висвітлю-
валася у працях С.А. Александрова, М.І. Видря, С.М. Гробова,  
М.І. Суворовата тощо. Сьогодні ці проблеми аналізуються у працях 
О.В. Бауліна, В.М. Трофименко, О.Г. Яновської та інших вчених. 

Термін «процесуальні гарантії» з’явився з потреби відобразити, 
окрім статистичної, і динамічну сторону юридичних гарантій, не об-
межуватися їх нормативною стороною. Матеріальні ж гарантії – це 
лише нормативна основа механізму реалізації правових норм. Але 
щоб цей механізм запрацював, необхідні відповідні організаційні 
форми, в яких здійснюються норми-гарантії. Власне, будь-який інс-
титут, що гарантується, може бути зведений до своєї нормативної 
основи, але ніколи не вичерпується нею. 

”Існування” і ”реалізація” гарантій – не одне і те ж. Матеріальні 
гарантії не реалізуються автоматично, їх здійснення повинно бути 
організоване. Лише в процесі застосування виявляється фактична 
життєздатність гарантій, а тому організація такого застосування від-
грає в гарантуванні права зовсім не останню роль. Результативність 
матеріальних правових гарантій завжди зумовлена рівнем процесу-
альних правових гарантій. 

Виходячи із цього, можна зробити висновок, що правові гарантії 
– це встановлені законом засоби безпосереднього забезпечення, ви-
користання, дотримання, виконання і правильного застосування норм 
права [1, 123]. Відповідно, ті з них, які встановлюються нормами 
матеріальними права, є матеріальними гарантіями, ті, що встановлю-
ються нормами процесуального права, – процесуальними гарантіями. 

Кримінально-процесуальні гарантії у своїй єдності повинні забез-
печити як захист прав і законних інтересів окремих учасників кримі-
нального судочинства, так і інтереси держави й суспільства в цілому 
[2, с. 36]. Це дає привід для поділу кримінально-процесуальних га-
рантій на два види: гарантії суб’єктивних прав особистості та гарантії 
публічного інтересу. Вони якоюсь, а іноді і значною мірою, співпа-
дають, але їх ототожнення неприпустиме. Наприклад, такі заходи 
кримінально-процесуального примусу, як затримання підозрюваного, 
привід особи до суду тощо, є процесуальними гарантіями успішної 
кримінально-процесуальної діяльності, тобто вони відносяться до га-
рантій публічного інтересу. А от наприклад, ст. 43 КПК України 
закріплює право обвинуваченого мати захисника і побачення з ним до 
першого допиту [3]. Ця кримінально-процесуальна гарантія спрямо-
вана на захист прав особистості і тому вона відноситься до гарантії 
суб’єктивних прав особистості. 
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Вважаємо, що до кримінально-процесуальних гарантій слід від-
нести наступні: 

1)  процесуальні норми, що закріплюють права та обов’язки 
учасників процесу (наприклад, ст. ст. 43, 43-1 КПК України за-
кріплюють права обвинуваченого, підозрюваного);

2)  принципи кримінального судочинства (наприклад, принцип 
змагальності і диспозитивності кримінального судочинства закріп-
лено в ст. 16-1 КПК України, ст. 20 КПК України регламентує 
принцип гласності судового розгляду тощо);

3)  різні процесуальні інститути (наприклад, інститут захисту 
особи в кримінальному судочинстві – ст. 44-48 КПК України чи 
інститут цивільного позову в кримінальному судочинстві – ст. 28, 
29 КПК України тощо);

4)  кримінально-процесуальна форма теж виступає гарантією 
забезпечення, використання, дотримання, виконання і правильного 
застосування кримінально-процесуальних норм; 

5)  дії суб’єктів правозастосовчої діяльності чи учасників кримі-
нального судочинства (наприклад, самовідвід судді – ст. 56 КПК 
України чи подання сторонами своїх зауважень на протокол судового 
засідання – ст. 88 КПК України);

6)  система перевірки законності й обґрунтованості прийнятих 
рішень (наприклад, провадження по перевірці вироків, постанов і 
ухвал суду – розділ 4 КПК України);

7)  система заходів процесуального примусу (наприклад, взяття 
під варту – ст. 155 КПК України, затримання органом дізнання підоз-
рюваного у вчиненні злочину – ст. 106 КПК України, накладення гро-
шового стягнення на поручителя згідно з ч. 2 ст. 152 КПК України. 

Отже, кримінально-процесуальні правові гарантії – це сукупність 
встановлених законом засобів безпосереднього забезпечення, вико-
ристання, дотримання, виконання і правильного застосування норм 
кримінально-процесуального права. 

література:
1. Головченко В. В. Юридична термінологія : довідник / В. В. Го-

ловченко, В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 1998, – 219 с. 
2.  Баулін О.В. Процесуальна самостійність і незалежність слід-

чого та їх правові гарантії: монографія / Баулін О.В., Карпов Н.С. 
- К.: НАВСУ, 2001.- 232 с. 

3.  Кримінально-процесуальний кодекс України. – Х.: ТОВ 
«Одіссей», 2010. – 232 с. 



2��

р.М. МиниБаева
уфимский филиал северо-Западного института повышения  

квалификации фскн россии

ПРОБЛЕМЫ НАзНАЧЕНИя ИссЛЕдОвАНИЙ 
ПРЕдМЕТОв И ПРИвЛЕЧЕНИя сПЕцИАЛИсТОв  
в сТАдИИ вОзБУЖдЕНИя УгОЛОвНОгО дЕЛА  

ПО дЕЛАМ, связАННЫМ с НЕзАКОННЫМ  
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОв

Как известно, для возбуждения уголовного дела по делам о не-
законном обороте наркотиков необходимо установление принадлеж-
ности вещества к наркотическому. Однако, в силу того, что закон 
запрещает производить экспертизы до возбуждения уголовного дела, 
при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по указанной 
категории дел, пошли по пути проведения предварительных иссле-
дований. До 2010 года такие предварительные исследования с точки 
зрения закона были недопустимы, т.к. не отвечали установленному 
порядку получения доказательств. 

Федеральным законом РФ от 9 марта 2010 г. № 19-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в статью 144 УПК РФ, регламентирующую порядок 
рассмотрения сообщений о преступлениях, внесены дополнения и 
перечень проверочных действий, производство которых возможно до 
возбуждения уголовного дела, расширен. Должностным лицам и ор-
ганам, рассматривающим сообщения о преступлениях, предоставлено 
полномочие назначать исследования документов, предметов, трупов 
и привлекать к участию в этих исследованиях специалистов. 

Рассмотрим подробнее предварительные исследования матери-
альных объектов, в частности, это исследования наркотических 
средств, проводимые до возбуждения уголовного дела, как правило, 
сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений право-
охранительных органов.

Как справедливо отмечает М. Махмутов «По сути, данное пол-
номочие, с одной стороны, «узаконило» практику назначения раз-
личных исследований в стадии возбуждения уголовного дела. Однако 
в целом … не были учтены серьезные проблемы, которые эти изме-
нения неизбежно повлекли. Новой редакцией закона в уголовно-про-
цессуальную деятельность фактически оказались вовлечены неизвес-
тные ранее УПК результаты исследований документов, предметов, 
трупов – в законе не регламентированы ни порядок их получения и 
оформления, ни их процессуальный статус». 
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В новой редакции ч. 1 ст. 144 УПК РФ к производству иссле-
дований привлекаются именно специалисты, а не эксперты. Анализ 
действующего законодательства показывает, что ключевым отличием 
между заключением специалиста и заключением эксперта является 
возможность эксперта проводить исследование. На это обстоятель-
ство обратил внимание и Верховный Суд РФ (п. 20 постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2010 г. № 28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам»), разъяснив, что специалист не про-
водит исследование вещественных доказательств и не формулирует 
выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, поставленным 
перед ним сторонами. Поэтому в случае необходимости проведения 
исследования должна быть произведена судебная экспертиза».

Как было уже отмечено, результаты исследования не могут быть 
оформлены заключением специалиста, поскольку суждение специа-
листа не предполагает производство исследования. В то же время 
заключение эксперта не может быть получено до возбуждения уго-
ловного дела, поскольку экспертиза производится только в стадии 
предварительного расследования. 

Но по определенным видам преступлений, в частности, по делам, 
связанным с незаконным оборотом наркотиков, без таких исследо-
ваний невозможно принять процессуальное решение о возбуждении 
уголовного дела. Иначе говоря, невозможно определить наличие до-
статочных данных, указывающих на признаки преступления (предмет 
преступления).  

Альтернатива решению проблемы есть, и о ней говорится давно 
– многие ученые, исследовавшие данную проблему, придерживаются 
мнения о разрешении производства судебной экспертизы в стадии 
возбуждения уголовного дела, предлагая при этом некоторые необ-
ходимые ограничения. 

По этому пути пошли в Республике Казахстан и Беларусь:  
«в ч. 2 ст. 242 УПК Республики Казахстан говорится, что в слу-
чаях, когда принятие решения о возбуждении уголовного дела без 
производства экспертизы невозможно, она может быть назначена до 
возбуждения уголовного дела. УПК Республики Беларусь допуска-
ется производство судебно-медицинской экспертизы для определения 
причин смерти степени тяжести и иных экспертиз, выводы которых 
могут иметь существенное значение для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела».

Речь не идет о назначении и производстве любых видов экс-
пертиз, а только о тех случаях, когда необходимо исследование обна-
руженных в ходе оперативно-розыскной деятельности предметов пре-
ступления, прямо указанных в соответствующей статье Особенной 
части Уголовного кодекса.
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THE PHYSIOLOGY, PATHOLOGY AND FORENSIC 
EXAMINATION OF WRITINGS

In my article, “The Principles of Forensic Writing” on a 
modern scientific level, the questions of pathology, physiology and  
forensic writing are presented. In writing this article the results of 
many researches have been widely used in this direction, as well 
as extensive experience in conducting such examinations with th
e forensic center. Much attention has been paid to the formation 
of individual writing skills and its changes under the influence 
of alcohol intoxication, depending on the concentration of alcohol 
in the blood and the stage of intoxication, as well as the use of 
these data and expert clinical practice [1,2,3,4,5,6,7]. This article 
is intended for forensic physicians, criminologists, psychiatrists 
and neurologists. It may be useful for the investigation workers and court  
employees.

The paper deals with the medical and physiological aspects 
of identity in writing. It summarizes the results of a study by the 
author of such questions as the formation of the individual skills 
in writing and its changes due to diseases and intoxications. The 
technique of handwriting is examined. This article was written based 
on the author’s experience with available literature data [3,5,8,9].

In particular, we got the new data on the formation of individual skill 
on writing and its changes under the influence of various 
diseases and intoxications, the extent of similarities and differences 
in the handwriting of members of one family (parents and children’s 
handwriting, the handwriting of twins), the change of writing 



2�2

skills under the influence of alcohol intoxication, the classification 
of features and techniques of expert handwriting analysis.

Personal identification of handwritten text provides an expert knowledge 
of the technique as a forensic medical (forensic handwriting) examination, 
and questions of physiology and pathology of the writing. Only a 
thorough knowledge of the physiological mechanisms of habit formation 
and its changes at various diseases and intoxications, as well as at 
writing in the unusual conditions, allows the examiner in each case to 
see the right approach to the evaluation of the manuscript. However, 
knowledge of physiology, pathology, and the foundations of forensic 
writing requires not only the legal and forensic physicians, but also 
the representatives of several other branches of medicine and education 
– psychiatrists, neurologists, specialist aviation and space medicine, 
physiology, psychology, etc. Thus, neurologists and psychiatrists may 
use pathological symptoms in the writing for diagnosis of diseases 
accompanied by its impairment. The dynamics of such violations in 
the writing may be one of the criteria for evaluating the effectiveness 
of the treatment and for evaluating the potential prognosis of the 
disease. Violations of writing skills, advancing under the influence of 
alcohol intoxication can be used by clinicians and forensic physicians, not 
only for the diagnosis of alcohol intoxication, but also to decide on the 
extent and stage of intoxication. Great opportunities are opened in the 
writing study by physiologists and representatives of aviation and space 
medicine [10,11,12]. The analysis of the recordings, which were made by 
the astronauts in orbital space flight can be used (and is already in use) 
by professionals for the objective assessment of the functional status 
of the central nervous system of astronauts during these missions and 
their individual adaptive abilities in unusual circumstances for a man.

The definite interest to study the writing may also be provided for 
psychologists and geneticists as a method of studying the characteristics 
of mental activity of people, who are closely related, including twins. This 
is far from complete list of branches of science where writing can 
be successfully used to address many important issues. Despite the 
great practical importance of the issues of physiology and pathology 
of writing for an expert and clinical practice, until very recently, their 
development was severely lacking. This deprived the forensic experts 
and forensic science of the capabilities to justify their conclusions, to 
sum up their anatomical and physiological basis. Moreover, under the 
influence of drugs, some violations of writing skills disappear completely 
for some time. Ignorance of this fact can lead to erroneous conclusions 
of the expert about the impossibility of writing specific performance by 
the suspect, who suffers from diseases involving the violations of the 
skill of writing. In clinical practice, such cases are common. On the 
other hand, insufficient knowledge of clinicians bases and capabilities 
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of the forensic writing led to the fact that in their work they almost 
did not use the opportunities, which were the basics of writing [8,9,10]. 
 Thus, life itself has placed on the agenda the development issues of 
physiology and pathology of writing. The study aims, to some extent, 
to fill the gap, which exists in the development problems of the 
physiology, pathology and forensic writing. We pay special attention 
on the formation of the individual writing skills, changes in various 
diseases and intoxication of the organism and its importance for the 
expert and clinical practices. At the same time the current state of 
forensic writing is presented.
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РОЛЬ сУдУ У всТАНОвЛЕННІ ОБсТАвИН сПРАвИ  
зА ЧИННИМ КПК УКРАїНИ ТА ЙОгО  

НОвИМ ПРОЕКТОМ

З розвитком змагальності у кримінальному судочинстві, в основі 
якої лежить вчення та обґрунтована ним законодавча практика роз-
поділу кримінально-процесуальних функцій (обвинувачення, захисту, 
розгляду та вирішення кримінальної справи) в кримінально-процесу-
альній доктрині набула поширення думка, що на суді, як одному з 
суб’єктів, які ведуть кримінальний процес, не лежить обов’язок до-
казування обставин, що становлять фактичний і правовий бік справи. 
Активність суду, пов’язана із встановленням названих обставин, на 
думку багатьох вчених-процесуалістів, не сумісна із засадою змагаль-
ності. Власне, в активній діяльності суду під час судового слідства, 
спрямованій на встановлення фактичних обставин справи (обставин, 
які підлягають доказуванню у кримінальній справі), такі вчені вба-
чають порушення засади змагальності, намагання суду схилитись або 
на бік сторони обвинувачення, або ж захисту, оскільки докази, одер-
жані за власною ініціативою суду під час судового розгляду, будуть 
використані або стороною обвинувачення, або захисту. За такого 
підходу статус суду в змагальному судовому процесі має визначатися 
лише процесуальним керівництвом змагання сторін – обвинувачення 
і захисту. Суд має створити необхідні умови для виконання сторо-
нами їх процесуальних обов’язків та забезпечити реалізацію наданих 
їм прав, усуваючи з судового слідства все, що не стосується розгля-
дуваної справи. Фактично за таким сценарієм і пішов вітчизняний 
законодавець, внісши в кримінально-процесуальний закон (КПК Ук-
раїни) зміни і доповнення в результаті т. зв. «малої судової реформи» 
(червень 2001 року) (ст. ст. 161, 260 КПК). Проте такий підхід, 
його доктринальне обґрунтування щодо діяльності суду, пов’язаної з 
його участю в доказуванні у кримінальній справі, не знайшли свого 
однозначного застосування у чинному кримінально-процесуальному 
законодавстві. Закріплюючи ідею «чистої» змагальності під час роз-
гляду і вирішення кримінальної справи, за якою активність суду в 
доказовій діяльності є несумісною з його функцією, законодавець, в 
той же час, надав судові під час дослідження доказів в суді з участю 
сторін право за власною ініціативою залучати нові докази (… суд у 
справах, які перебувають в (його) провадженні, вправі викликати … 
будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів 
для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, 
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посадових осіб і громадян пред’явлення предметів і документів, які 
можуть встановити необхідні в справі фактичні дані…» (ст. 66 КПК)), 
проводити судово-слідчі дії з метою одержання доказової інформації. 
Тому говорити, що суд за чинним кримінально-процесуальним законом 
не бере участі в доказуванні обставин, що охоплюються предметом 
доказування у кримінальній справі, не приходиться.

Кожний із суб’єктів, зазначених у ст. 66 КПК (особа, яка прова-
дить дізнання, слідчий, прокурор і суд), щодо збирання доказів діє 
в межах своєї компетенції. Суд, не виконуючи ні функції обвинува-
чення, ні захисту, а виконуючи свою функцію – розгляду і вирішення 
кримінальної справи, ухвалення законного і обґрунтованого рішення 
– зобов’язаний використати надані йому кримінально-процесуальним 
законом повноваження для встановлення дійсних обставин справи.  
І такі повноваження у нього є. Він їх реалізує не лише за клопо-
танням сторін, але й за власною ініціативою. 

Норми нового проекту КПК (зокрема ст. ст. 91, 92) аналогічного 
права судові не надають1. Очевидно, що його укладачі виходили з кон-
цепції «чистої» змагальності сторін, абсолютизуючи її, намагаючись 
усунути суд від формування доказової бази у справі, в результаті 
чого виникли явні протиріччя. Так, задекларувавши у ст. 23 проекту 
КПК засаду змагальності, «яка передбачає самостійне обстоювання 
стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, 
прав і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом» 
(ч. 1), а також заборонивши судові «виступати на стороні обвину-
вачення або захисту», оскільки «суд, зберігаючи об’єктивність та 
неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами 
їхніх процесуальних прав та виконання обов’язків», укладачі про-
екту в той же час серед суб’єктів, які ведуть кримінальний процес, 
поклали і на суд зобов’язання «всебічно, повно і неупереджено до-
слідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обста-
вини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, 
обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують і обтяжують 
його покарання, …забезпечити прийняття законних і неупереджених 
процесуальних рішень» (ч. 6 ст. 10 проекту КПК). Крім того, на голо-
вуючого у судовому засіданні проектом КПК покладається обов’язок 
не лише забезпечити учасникам кримінального провадження здійс-
нення їхніх процесуальних прав і виконання ними обов’язків, але й 
«спрямувати судовий розгляд на забезпечення з’ясування всіх об-
ставин кримінального провадження» (ч. 1 ст. 316 проекту КПК). 
Власне, з метою забезпечення з’ясування всіх обставин кримінальної 

1  Йдеться про останній проект КПК України, розроблений робочою групою 
з питань реформування кримінального судочинства, створеною відповідно до Указу 
Президента України від 17 серпня 2010 року № 820/2010. 



2��

справи (предмету доказування у ній) як чинний КПК України, так і 
його новий проект, наділяють суд певними процесуальними засобами, 
за допомогою яких він в змозі одержати (залучити) нові докази, їх 
дослідити за участю сторін, і цим самим перевірити достовірність 
поданих сторонами доказів. І чим більше процесуальних засобів і спо-
собів буде у розпорядженні суду для встановлення обставин справи, 
тим більше можливостей буде надано йому для встановлення дійсних 
обставин справи, а отже, й для ухвалення справедливого рішення 
– законного і обґрунтованого. 

Активність суду, пов’язана з встановленням обставин, що підля-
гають встановленню (доказуванню) у кримінальній справі, не лише 
можлива, але й необхідна, оскільки на судові лежить обов’язок ухва-
лити законний і обґрунтований вирок (ст. 323 КПК, ст. 364 проекту 
КПК). В той же час роль суду, його статус у змагальному процесі, 
особливо під час дослідження зібраних стороною обвинувачення і 
поданих стороною захисту доказів, має визначатися на основі комп-
ромісу: з одного боку, між обов’язком суду ухвалити лише законне 
і обґрунтоване рішення у справі, яке ґрунтується лише на тих до-
казах, що були розглянуті в судовому засіданні (ч.2 ст. 323 КПК), 
а з другого, – не перейти межу функції правосуддя, взявши на 
себе функцію обвинувачення чи протилежну їй функцію захисту. 
Власне, обов’язок суду ухвалити законне і обґрунтоване рішення 
спонукає його проявляти активність у встановленні дійсних обставин 
справи, якщо сторони достатньо не проявляють її під час дослід-
ження доказів. Проте необхідно чітко розмежовувати активність 
сторін в доказуванні, обумовлену виконанням своєї функції, і актив-
ність, ініціативу суду, спрямовані на встановлення дійсних обставин 
справи, які охоплюються предметом доказування, іншими словами 
– встановлення істини. Таким чином, обов’язок суду ухвалити за-
конний, обґрунтований, а отже, й справедливий вирок (ст. 323 КПК) 
вимагає від нього проявляти активність під час дослідження доказів, 
без чого виконання названого обов’язку фактично не можливе. Тому 
й не випадково, що поклавши в основу судового дослідження до-
казів засаду змагальності між стороною обвинувачення і стороною 
захисту, законодавець передбачив, що суд має не лише керувати 
«судовим засіданням, спрямовуючи судове слідство на забезпечення 
сторонами своїх прав» (ч. 1 ст. 260 КПК), але й проявляти актив-
ність у дослідженні доказів, а у випадку необхідності – й ініціативу 
в одержанні доказів для перевірки наявних, для чого надав судові 
право проводити необхідні слідчо-судові дії.

Якщо проаналізувати чинний кримінально-процесуальний закон 
та його новий останній проект, то можна всі судово-слідчі та інші 
процесуальні дії, що проводяться під час дослідження доказів в суді 
(судового слідства), залежно від ініціатора їх проведення можна кла-
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сифікувати на три групи. Одну з них складають слідчо-судові дії, які 
можуть проводитися як за клопотанням сторін, так і за ініціативою 
самого суду. 

Другу групу складають судово-слідчі дії, щодо яких у кримі-
нально-процесуальному законі немає вказівок, за чиєю ініціативою 
вони можуть проводитись. Проте системний аналіз норм, які регла-
ментують перелічені судово-слідчі та процесуальні дії, дає підставу 
для висновку, що їх проведення можливе як за власною ініціативою 
суду, так і за клопотанням сторін. 

Третю групу складають судово-слідчі та інші процесуальні дії, 
спрямовані на встановлення дійсних обставин справи (а отже, й до-
казування), які вчиняються виключно з власної ініціативи суду. 

Таким чином, як за чинним КПК, так і його новим проектом 
суд вправі одержати (залучити) нові докази, їх дослідити за участю 
сторін і тим самим перевірити достовірність доказів, поданих сторо-
нами. Коли суд ухвалює рішення за власною ініціативою вчинити ту 
чи іншу судову-слідчу дію, він не стає на бік тієї чи іншої сторони, 
оскільки не відомо наперед, які докази – обвинувального чи виправ-
дувального характеру – будуть при цьому одержані.

Змагальність судового розгляду і активність у ньому суду не 
можна протиставляти. Активність суду у встановленні дійсних об-
ставин справи є необхідним елементом самої змагальності сторін. 
Адже для того, щоб перевірити подані судові сторонами докази, усу-
нути сумніви у їх достовірності, судові нерідко необхідно одержати 
нові докази за допомогою наданих йому судово-слідчих дій, без чого 
ухвалити законне і обґрунтоване, а отже, й справедливе рішення 
неможливо. В суспільній свідомості суд залишається «останнім ру-
бежем» щодо захисту прав і законних інтересів особи від будь-яких 
форм посягання на їх права, він несе в кінцевому рахунку відпові-
дальність за результат вирішення справи, а тому він не може бути па-
сивним у з’ясуванні дійсних обставин справи і у змагальному процесі.

е.і. оржинсЬка 
національна академія внутрішніх справ

РОзУМІННя МЕТОдУ КРИМІНАЛІсТИКИ

Сучасний період розвитку криміналістики характеризується ін-
тенсивним розробленням її наукових аспектів, в результаті якого 
суттєво змінилася традиційна оцінка основних елементів науки та 
трактовка самої сутності криміналістики. На теперішній час остро 
стала проблема прогнозування тенденцій розвитку криміналістики, її 
руху до нових методологічних парадигм.
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Тому, актуальною для сучасної криміналістики є подальше за-
глиблення в її методологію та найважливішого елементу методології 
– вчення про методи криміналістики. 

Питанню розгляду криміналістичних методів в різні часи при-
діляли свою увагу такі науковці – криміналісти, як І.М. Якимов, 
Б.М. Шавер, С.М. Потапова, С.П. Митречев, О.М. Васильєв, 
Р.С. Бєлкін , І.М. Лузгин, В.Я. Колдін та інші.

В сучасній криміналістиці дискусія про методологічні проблеми 
була піднята в публікаціях М.К. Камінського [3; 8-14] та А.Г. Філіп-
пова. [10; С. 15-18]

Розвиток наукових уявлень про методи криміналістики пов’язаний, 
з однієї сторони (як вже було зазначено раніше), з розвитком самої 
криміналістики, а з другої – з формуванням філософських поглядів 
на методи науки в цілому.

На етапі становлення криміналістики як науки її методами оголо-
шувалися пристосовані до потреб практики боротьби зі злочинністю 
методи природничих наук (І.М. Якимов, 1925 рік) чи то використову-
вані знову – таки для розкриття злочинів закони формальної логіки 
(В.І. Громов). Тобто, можна стверджувати, що на етапі становлення 
криміналістики як самостійної галузі наукового знання дослідники, 
ведучи мову про «методологію», мали на увазі застосування методів 
кримінальної техніки та тактики в розслідуванні злочинів, тобто ви-
нятково практичний аспект, а не методологію наукового пізнання. 

Для етапу формування приватних криміналістичних теорій харак-
терні були погляди на зміст методу криміналістики, які були відобра-
жені статті Б.М. Шавера (1938) який писав, що: суттю метода кримі-
налістики є: «узагальнення досвіду слідчої роботи, вивчення способів 
вчинення злочину та активного пристосування наукових даних до 
задач виявлення доказів та їх дослідження.» [11; С. 77] Він одним 
із перших звернув увагу на взаємозв’язок криміналістики з діалек-
тичним методом та відмітив, що єдиним науковим методом пізнання є 
діалектичний метод, який лежить в основі таких практичних методів 
криміналістики, як узагальнення досвіду слідчої практики та активне 
пристосування наукових даних до задач виявлення та дослідження 
доказів. [9; С. 22] Зауважимо, що в його поглядах відобразилась 
пануюча в певний період розвитку держави філософська концепція, 
відповідно до якої марксистський діалектичний метод проголошу-
вався єдиним науковим методом пізнання.

Аналізуючи погляди, які склалися в філософській літературі  
60 років ХХ століття, щодо різноманіття методів пізнання, Р.С. Бєлкін 
сформулював систему методів криміналістичної науки, яку виклав в 
наступному вигляді. «В основі системи лежить марксистський діа-
лектичний метод як єдиний всезагальний метод пізнання, який з 
цієї причини і є всезагальним методом криміналістики. На його базі 
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утворюються ще дві групи методів – приватні загальні та спеціальні 
методи науки.» [1; С. 91]

Щодо спеціальних методів криміналістики Р.С. Бєлкін писав: «спе-
ціальні методи криміналістики – це методи, розроблені криміналіс-
тикою для цілей збору, дослідження, оцінки і використання доказів 
з урахуванням об’єктів, задач та засобів пізнання.» [5; С. 41] 

Спеціальні методи криміналістики науковець розділяв на «власно 
криміналістичні, тобто такі методи, які виникли в криміналістиці 
і застосовуються лише в ній або в декількох галузях наукового 
знання (техніко – криміналістичні методи і тактико – криміналіс-
тичні методи), і спеціальні методи інших наук, які використовуються 
криміналістикою, але від цього вони не стають криміналістичними. 
Не слід змішувати поняття «криміналістичні методи» та «методи 
криміналістики». Друге поняття ширше першого. Методи криміналіс-
тики – це і криміналістичні методи і методи інших наук. Останні і в 
криміналістиці не втрачають своєї природи і залишаються відповідно 
математичними, фізичними, хімічними та іншими...» [2; С. 309]

Р.С. Бєлкін у своїх працях присвячених методології криміналіс-
тики постійно наголошував, що необхідно розрізняти методи кримі-
налістики як науки та методи практичної діяльності. 

Селеванов М.О. вважав, що «методи, застосовувані криміналіс-
тичним цілям, як і будь – які інші, являють способи вивчення ма-
теріальної дійсності, підходи до вирішення дослідницької або іншої 
задачі. Будь – яка з них є системою дій, які рекомендується вико-
нувати в певній послідовності». [8; С. 91] Функціональне значення 
методів криміналістики двояке. Так, вчений виділяв методи, «застосо-
вувані в процесі розробки криміналістичних засобів, прийомів, реко-
мендацій, а також розроблені та рекомендовані для використання в 
практиці розслідування та попередження злочинам». [8; С. 28] Тобто 
методи розвитку криміналістики та методи вдосконалення практики 
боротьби зі злочинністю. 

Яблоков М.П. і Колдін В.Я. розглядаючи методологію та методи 
криміналістики зазначали: «під методологією криміналістики ро-
зуміється система принципів і методів пізнання її об’єктів, а під 
методом [5; С. 15] – сукупність вимог, які орієнтують суб’єкта в 
його пізнавальній та предметно – перетворюючий діяльності, а саме, 
застосовувально до вибору способу, засобу та необхідних операцій, 
які повинен вчинити суб’єкт діяльності, для того щоб досягти від-
повідної цілі… [6; С. 58] При розгляді методів криміналістики доречно 
розрізняти задачі теоретичного та практичного криміналістичного до-
слідження і, відповідно, методи теоретичної та практичної криміналіс-
тики…» [6; С.14-15]

Салтевський М.В. методи криміналістики визначав, як окрему, 
теорію, яка відображає закономірності, принципи та прийоми, що 
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дозволяють провадити теоретичну та предметно перетворювальну 
криміналістичну діяльність, щодо збирання, дослідження і подання 
доказової інформації. [7; С. 26] Методи криміналістики дослідник 
поділяв на: всеосяжний (матеріалістична діалектика); загальні й 
окремі (спеціальні, часткові). Серед окремих (спеціальних) методів 
криміналістики вчений виділяв наступні: «криміналістичну ідентифі-
кацію, групофікацію, групи методів одержання (збирання) інформації 
з речових джерел, одержання інформації з особистісних джерел (від 
людей), експертного дослідження матеріальних джерел, встановлення 
фактів і розслідування окремих видів злочинів, запобігання злочинам 
криміналістичними засобами». [7; С. 27]

На нашу думку методи криміналістики – це – способи вирішення 
наукових задач під час криміналістичних досліджень теоретичного і 
практичного характеру, які являють собою безупинний рух від емпі-
ричного рівня знань до теоретичного рівня, від досягнутого рівня те-
орії – до більш високого рівня, від вже усталеного поняття криміналіс-
тики до нового, теоретично більш змістовного та багатого поняття.
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національна академія внутрішніх справ

ФУНКцІОНАЛЬНІ ПРОявИ ПРЕзУМПцІї 
НЕвИНУвАТОсТІ

Гуманістичне правило, котрим є правова презумпція невинуватості 
(як принцип права взагалі, як керівна правова ідея), знаходить свій 
вираз у кримінальному процесі як кримінально-процесуальний при-
нцип презумпції невинуватості, який, в свою чергу, є дискретним (від 
лат. discretus – роздільний, перервний), тобто виникає і продовжує 
свою дію у випадках, коли ставиться під сумнів або вирішується 
питання винуватості чи невинуватості осіб у вчиненні злочину. При 
цьому нестатичність, дискретність дії вказаного правила ні в якому 
випадку не заважає йому залишатись задекларованим принциповим 
правовим положенням у кримінальному судочинстві, яке відіграє 
значну роль у виконанні завдань, які поставлені перед ним, зокрема 
в галузі охорони прав і законних інтересів громадян.

Широкої дискусії набуло в свій час питання, пов’язане саме з 
межами дії презумпції невинуватості в кримінальному процесі і, 
зокрема, з моментом, коли саме слід вважати презумпцію невину-
ватості спростованою. На нашу думку, розв’язання цього питання 
тісно пов’язане з визначенням функціональних проявів презумпції 
невинуватості як правового явища.

По-перше, за допомогою системи узагальнених норм, які, в свою 
чергу, знаходять відображення в системі правових положень, що є 
гарантіями їх реалізації в галузевому законодавстві, з декларативного 
правила презумпція невинуватості перетворюється на об’єктивне 
правове положення, що стає очевидним при порівнянні конструкцій 
конституційних та кримінально-процесуальних норм України, Респуб-
ліки Бєларусь, Росії, Казахстану. Саме як об’єктивне законодавче 
положення презумпція невинуватості окреслює статус особи, яка 
притягається до кримінальної відповідальності (її загальне право і 
права, що його конкретизують). 

По-друге, як право підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) 
презумпція невинуватості передбачає неприпустимість будь-яких ос-
таточних трудових, житлових, майнових та інших правообмежень, 
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які можуть бути застосовані в зв’язку з засудженням за злочин до 
набрання вироком законної сили. 

По-третє, слід погодитись з точкою зору В. Беньківського, який 
зазначає про можливість прояву презумпції невинуватості в презум-
птивній версії конкретного кримінально-процесуального правовідно-
шення.

По-четверте, не можна не погодитись з тим, що презумпція неви-
нуватості в силу своєї природи (як гуманістичного припущення) за 
своїм обсягом дещо виходить за межі лише об’єктивного законодав-
чого положення і знаходить своє втілення (функціонує) в суб’єктивній 
сфері окремих учасників кримінального процесу. 

По-п’яте, презумпція невинуватості як об’єктивне правове поло-
ження з одного боку і, як суб’єктивне припущення з іншого боку, 
породжують функціонування презумпції невинуватості як логічного 
прийому доказування обвинувальної тези шляхом спростування її 
антитези.

Отже, презумпція невинуватості проявляється (функціонує) як: 
об’єктивне законодавче положення; право (конституційне) підозрюва-
ного (обвинуваченого, підсудного); законодавча та суб’єктивна версії 
(в презумптивному правовідношенні); логічний прийом доказування. 
Всі ці функціональні прояви презумпції невинуватості тісно пов’язані 
між собою і в сукупності характеризують презумпцію невинува-
тості як правове явище, що реалізується одночасно в об’єктивній і 
суб’єктивній сферах. 

Вважаємо, що з урахуванням функціональних проявів презум-
пції невинуватості можливо вирішити питання меж дії вказаної пре-
зумпції в кримінальному процесі. При цьому слід зауважити, що 
необов’язково в тій чи іншій стадії процесу повинні реалізовуватись 
всі функціональні різновиди презумпції невинуватості одночасно. 
Можлива реалізація презумпції невинуватості в тому чи іншому 
прояві відокремлено від інших, всіх одночасно або лише декількох 
з них.

і.Є. палЄЄнко
національний університет 

«юридична академія україни ім. я. Мудрого»

ПРОБЛЕМИ зАсТОсУвАННя ПсИХОЛОгІЧНОгО 
вПЛИвУ в ПРОФЕсІЙНІЙ дІяЛЬНОсТІ сЛІдЧОгО

Особливість використання методів психологічного впливу у про-
фесійній діяльності слідчого визначається тим, що взаємодія слід-
чого із суб’єктом розслідування кримінальних справ являє собою 
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дуже складне організаційно-психологічне явище. Враховуючи умови 
цієї складності, ефективність вирішення конкретної слідчої задачі 
залежить від успішного оволодіння слідчим не тільки психологіч-
ними знаннями про взаємодію учасників цього процесу, але і від 
формування навичок використання способів та заходів правомірного 
психологічного впливу на учасників спілкування. 

Слідчі дії як процесуальна форма діяльності органів досудового 
слідства є способами збирання доказів, тому в юридичній літературі 
та кримінально-процесуальній діяльності виникає закономірний ін-
терес до підвищення їх ефективності. До того ж ці докази повинні 
бути отримані законним, правомірним шляхом відповідно до ст. 22 
КПК України, яка забороняє одержувати показання шляхом насилля, 
погроз та інших незаконних заходів. Тому і виникає проблема ви-
користання слідчими допустимих методів психологічного впливу для 
досягнення істини у кримінальній справі. 

При вивченні проблеми застосування психологічних методів 
впливу у професійній діяльності слідчого особливо гостро постають 
питання про розмежування дозволеності та критерії допустимості 
психологічного впливу на особистість. Природні психологічні впливи 
не можливо відстежити чітко, а відтак і нормативно врегулювати. 
Адресний же вплив слідчого на різних осіб в межах досудового про-
вадження кримінальної справи вимагає законодавчої регламентації, 
оскільки тут йдеться про можливі навмисні чи мимовільні обмеження 
прав і свобод людини. Більшість науковців вважають за доцільне 
поставити прийоми цілеспрямованого впливу на особу в судочинстві 
під контроль закону, навіть з посиланням на те, що одержані з по-
рушеннями фактичні дані вважати неприпустимими в доказуванні.

Свого часу І.Ф.Пантелєєв висловив думку, що позитивний психо-
логічний вплив на людину відрізняється від психічного насильства. 
Розвиваючи дану теорію можна було б встановити критерії допусти-
мості психологічного впливу шляхом конкретного перерахування при-
йомів або утвердження загального напряму прийнятних меж позитив-
ного впливу. Проте практика свідчить, що такий позитивний вплив 
на психіку може привести й до негативного – обману з боку допиту-
ваного, наприклад, у разі виникнення «благородного» бажання обмо-
вити себе на користь близької людини. На противагу вищесказаного 
зазначу, що наприклад, такі законні дії, як раптовий обшук, негайний 
допит підозрюваного після затримання створюють умови, несприят-
ливі для протікання психічних процесів, викликаючи в особи стан 
хвилювання, розгубленості, страху та ін.. Однак, ні у законодавця, ні 
у слідчого не викликає етичного бажання попереджати про майбутній 
обшук або дати затриманому перелік запитань, які будуть постав-
лені йому на першому допиті з метою забезпечення протікання їх 
психічних процесів у сприятливих умовах. В.С. Кузьмічов стверджує, 
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що принцип раптовості є керівною вимогою й обов’язковим правилом 
закономірного застосування тактичних засобів розслідування. 

Частина 3 ст. 22 КПК України передбачає заборону домагатись 
показань обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у справі, 
шляхом насильства, погроз та інших незаконних заходів. Перефра-
зувавши, можна сформулювати критерій допустимості тактико-пси-
хологічних прийомів в такий спосіб: «Дозволяється застосовувати 
будь-які психологічні впливи, за винятком насильства, погроз та 
інших незаконних заходів». В процесуальній літературі вчені під ін-
шими незаконними заходами пропонують розуміти обман, підказки, 
обіцянки пом’якшити покарання, погрози розповісти компрометуючі 
допитуваного відомості, звільнити з-під варти після дачі бажаних 
слідчому показань, дозволити побачення з рідними, приниження 
гідності допитуваного, розрахований на виснаження допитуваного 
тривалий допит, пред’явлення фальшивих доказів, постачання нар-
котиків, частування спиртним, тощо. 

Деякі науковці приділяють увагу такому маневруванню до-
стовірною інформацією як «слідча хитрість» і «психологічні пастки». 
В основному такі тактичні прийоми розглядають як обман, оскільки 
у процесі допиту створюється ситуація, при якій допитуваний де-
зорієнтується про ступінь поінформованості слідчого про обставини 
справи, наявності в нього визначених доказів. Але відомий мовозна-
вець О.М. Ушаков вкладає в слово «хитрість» інший сенс – «кміт-
ливість; винахідливість, вправність в чому-небудь». Таким чином 
постає закономірне питання: чи існують підстави докоряти праців-
никам слідства і дізнання за винахідливість, та вправність?! 

О.Я. Баєв вважає, що слідчі хитрощі, як способи вирішення конф-
ліктів не можуть вплинути на позицію особи, яка не володіє шуканою 
інформацією, не містять у собі насильства чи обману, є морально 
допустимими і не вимагають встановлення будь-яких особливих кри-
теріїв застосування. На думку М.С. Строговича створення у обвину-
ваченого перебільшеного уявлення про наявність у слідчого доказів, 
які викривають його, означає сказати йому, що слідчим одержані 
докази, яких насправді немає, а це значить допустити обдурювання і 
брехню. Проте деякі правозастосувачі стверджують, що істину треба 
встановлювати за всяку ціну, адже злочинці не зупиняються перед 
застосуванням найбрудніших засобів. Але буде аморально сповідувати 
принцип «для досягнення мети є придатними будь-які засоби».

На наш погляд, найбільшою мірою визначають допустимість за-
стосування того чи іншого способу психологічного впливу й відме-
жовують його від насильства такі критеріїв допустимості методів 
психологічного впливу: законність, етичність й інформативність 
(пізнавальна цінність).
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дО ПИТАННя ПРО ПІдсТАвИ сУдОвОї дИсКРЕцІї  
У КРИМІНАЛЬНОМУ сУдОЧИНсТвІ УКРАїНИ 

Проблематика дискреційних повноважень суду в кримінальному 
процесі останнім часом стала предметом дослідження як вітчизняних, 
так і зарубіжних вчених. Актуальність означеної теми обумовлюється 
також необхідністю теоретичного і прикладного дослідження повно-
важень суду, що, зокрема, є необхідним для правильного констру-
ювання норм закону, якими закріплюється правовий статус суду. 
Особливого значення це набуває зараз, в умовах реформування 
кримінально-процесуального законодавства. Так, наприклад, потребує 
подальшого розроблення питання про природу, межі застосування, 
конкретні випадки застосування судом дискреційних повноважень, та 
взагалі – доцільність та легітимність їх реалізації. 

У межах означеного дослідження звернемо увагу саме на під-
ставах застосування судом дискреційних повноважень1. Як слушно 
зазначають науковці, зокрема, М. Б. Рісний, усі підстави розсуду так 
чи інакше пов’язані з правовою нормою або з фактом її відсутності, 
тому є правовими за своєю природою. Існування «неправових» під-
став розсуду виключається. Така позиція заслуговує на підтримку, 
оскільки розсуд, що не базуватиметься на правових підставах, фак-
тично буде не чим іншим, як свавіллям. Тож, під підставами роз-
суду пропонується розуміти об’єктивно існуючі елементи правової 
системи, які безпосередньо зумовлюють можливість вибору одного 
з юридично дозволених варіантів правозастосовного рішення. 

Такими «елементами» (підставами) в літературі називають: 1) необ-
хідність застосувати аналогію закону при розгляді та вирішенні справи;  
2) необхідність застосовувати альтернативні, ситуаційні або факуль-
тативні норми права (найчастіше, це коли в законі використовуються 
слова «може», «має право» або надано можливість зробити вибір 
між декількома альтернативними варіантами тощо), зокрема це і 
норми Особливої частини Кримінального кодексу України, що міс-
тять відносно визначені або альтернативні санкції; 3) принципи права 
як такі; 4) випадки, коли суд стикається із законодавчими колізіями, 
суперечностями; а також 5) випадки, коли суд стикається із прогали-
нами в кримінально-процесуальному законодавстві, які він має право 

1  До речі, різні автори по-різному навіть дають назву цих підстав: «причини», 
«умови», «джерела» тощо. У межах цього дослідження вважаємо за доцільне послу-
говуватися саме терміном «підстави судового розсуду (дискреції)». 
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і зобов’язаний подолати; 6) більше того, як окремі підстави засто-
сування дискреційних повноважень у літературі називаються навіть 
певні особливості самої кримінальної справи, зокрема її особлива 
складність, неоднозначність висновків, суперечливість доказів, коли 
суд повинен прийняти єдине, правильне, законне і обґрунтоване рі-
шення. При цьому суд постає перед проблемою вибору не лише між 
«законним і незаконним рішенням, але й між декількома рішеннями, 
коли кожне із них формально відповідає закону». У таких випадках, 
як правило, насправді дуже складно передбачити, яким повинно бути 
остаточне рішення у справі. За таких умов дискреція суду може мати 
вирішальне значення; 7) окремо слід виділити також ті норми права, 
що містять оцінні поняття (прикладів норм, що містять останні чи-
мало, зокрема обов’язок головуючого в судовому засіданні усувати із 
судового слідства «все те, що не стосується розглядуваної справи», 
забезпечувати «належний високий рівень судового процесу» – ч. 1 
ст. 260 КПК України та ін.). Про те, що оцінні поняття є безпере-
чними підставами суддівського розсуду, свідчать також і соціологічні 
опитування, проведені в рамках наукового дослідження І. А. Тітком. 
У цьому контексті досить слушною видається думка Ю. М. Гроше-
вого про те, що існування оцінних понять у кримінально-процесу-
альному праві надає суб’єктам застосування норм права певну сво-
боду в тлумаченні норми. Їх використання, з одного боку, є проявом 
динамізму права, умовою його пристосування до ситуацій та умов 
життя, які постійно змінюються, умовою ефективного правозастосу-
вання. Вони виконують функцію прив’язки юридичного формалізму 
до конкретних умов життя. З другого боку, невизначеність змісту 
норми права значно знижує її інформаційне та ціннісно-орієнтуюче 
значення, припускає можливість необмеженого розсуду в процесі 
правозастосування, що може призвести до свавілля з боку право-
застосовника, наділеного владними повноваженнями, зловживання 
владою, порушення принципу законності. 

Таким чином, аналізуючи проблему підстав судової дискреції, 
можна сказати, що: 

— у літературі немає однозначного і вичерпного їх переліку; 
— різні науковці не лише вказують на різні підстави (від однієї 

– до цілого комплексу останніх), але й по-різному можуть характе-
ризувати одну й ту ж. 

Все ж, узагальнюючи різноманітні погляди з цього питання, 
спробуємо зробити певну класифікацію підстав судового розсуду. 
При цьому слід враховувати його природу. Як зазначає А. С. Мака-
ренко, суддівський розсуд – це явище складне, що має об’єктивно-
суб’єктивну природу. Воно є об’єктивним, підтвердженим рішеннями, 
що виносяться у справі, та пов’язане з необхідністю здійснення пра-
восуддя як такого, з функціонуванням у державі судової складової 
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державної влади. Суддівський розсуд також явище суб’єктивне, без-
посередньо пов’язане з особистістю судді як уповноваженої на ви-
рішення справ особи, з його правосвідомістю, правовою культурою, 
вмінням, кваліфікацією, соціальною та правовою позицією тощо. Як 
слушно зазначає Л. М. Москвич, при дослідженні процесу реалізації 
повноважень судді необхідно брати до уваги й суб’єктивний аспект: 
адже реалізує їх людина, яка наділена відповідними соціальними 
і психофізіологічними характеристиками, що суттєво впливають на 
процес ухвалення рішення. Рогач О. Я. до суб’єктивних чинників, які 
так чи інакше впливають на прийняття суддею рішення, відносить: 
біофізіологічні ознаки (стать, вік, стан здоров’я тощо); інтелектуальні 
якості, рівень професійної підготовки; соціально-демографічні ознаки 
(соціальне походження, рівень матеріального забезпечення); психоло-
гічні та моральні ознаки (тип нервової організації, моральні переко-
нання, цінності орієнтації); емоційно-вольові якості; правосвідомість. 
У літературі справедливо зазначається, що внутрішнє переконання 
включає інтелектуальну, емоційну й вольову сферу, воно у своїй 
структурі має гносеологічні, психологічні та етичні елементи. Тому 
вважаємо помилковою позицію тих авторів, які не беруть до уваги 
суб’єктивні фактори при аналізі підстав дискреції. 

З урахуванням вищесказаного, обставини, з якими пов’язується 
реалізація та які зумовлюють реалізацію дискреційних повноважень 
суду, тобто підстави дискреції (М. Коваль та О. Сеньків називають їх 
також одним з найважливіших елементів правового механізму реалі-
зації судового розсуду), пропонуємо класифікувати на: 1) об’єктивні; 
2) суб’єктивні. У свою чергу об’єктивні підстави поділяються на: 
а) фактичні (тобто фактичні обставини справи, підтверджені сукуп-
ністю доказів по кримінальній справі, що зумовлюють вибір суддею 
саме такого, а не інакшого рішення); б) юридичні (норми кримінально-
процесуального права, причому лише ті з них, що допускають мож-
ливість розсуду суду). Слід зазначити, що об’єктивні й суб’єктивні 
підстави нерозривно взаємопов’язані між собою. Так, наприклад, 
відповідно до ст. 67 КПК України, суд, оцінюючи докази за своїм 
внутрішнім переконанням, зобов’язаний всебічно, повно й об’єктивно 
розглянути (дослідити) всі обставини справи в їх сукупності, керую-
чись законом. Отже, бачимо вказівку на суб’єктивну складову («за 
своїм внутрішнім переконанням»), фактичну («всі обставини справи 
в їх сукупності») та юридичну («керуючись законом»). Виключення 
із цієї формули хоча б одного з елементів є неприпустимим; рі-
шення суду в такому разі буде незаконним та/або необґрунтованим 
і підлягатиме скасуванню. Окрім того, на необхідність застосовувати 
розсуд під час оцінки доказів скеровує положення про те, що «ніякі 
докази для суду… не мають наперед встановленої сили» (ч. 2 ст. 67 
КПК України). 
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о.и. перепичка 
научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр
при управлении Мвд украины на донецкой железной дороге

ОсОБЕННОсТИ ОсМОТРА МЕсТ ПРОИсшЕсТвИЙ, 
связАННЫХ сО сМЕРТЕЛЬНЫМ ТРАвМИРОвАНИЕМ 

ЛЮдЕЙ ЖЕЛЕзНОдОРОЖНЫМ ТРАНсПОРТОМ

Среди происшествий, связанных с причинением вреда жизни и здо-
ровью людей, которые совершаются на территории железных дорог, 
значительную часть составляют травмирования железнодорожным 
транспортом. Так, согласно статистическим данным, за 8 месяцев 
2011 года на Донецкой железной дороге было травмировано 82 лица, 
из них со смертельными последствиями – 47 лиц (или 57,3%). 

Среди лиц, наиболее часто являющихся жертвами травмирования 
на ж.д. транспорте, можно выделить следующие категории:

1. Лица в состоянии алкогольного опьянения;
2. Лица пожилого/старческого возраста;
3. Лица, страдающие умственными заболеваниями;
4. Лица до 25 лет, переоценивающие собственные силы и не 

осознающие в полной мере уровня опасности железнодорожных 
объектов.

Как правильно отмечают профессор Е.П. Ищенко и профессор 
Н.Н. Егоров «осмотр места происшествия закладывает своеобразный 
информационный «фундамент» для производства других следственных 
действий, а полученные в ходе осмотра данные во многом предре-
шают их успешное проведение».

В ходе осмотра места происшествия, связанного со смертельным 
травмированием железнодорожным составом, следственно-опера-
тивной группе, прибывшей на место происшествия, необходимо про-
верить следующие версии:

— несчастный случай;
— убийство (с инсценировкой несчастного случая и без таковой);
— самоубийство.
При отработке данных версий осмотру подлежат: осмотр трупа 

и места его выявления; прилегающая территория; место жительства 
травмированного (в случае установления личности трупа).

В ходе осмотра места происшествия необходимо выявить и зафик-
сировать: месторасположение трупа, его частей, элементов одежды, 
обуви и иных личных вещей (с привязкой к местности, а также де-
тально, крупным планом); характер повреждений на трупе, одежде, 
обуви; наличие/отсутствие признаков насильственной смерти или 
борьбы на теле травмированного.
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Установлению также подлежат: положение лица относительно со-
става до столкновения (шел, стоял, лежал); наличие личных вещей, 
связанных с личностью травмированного (документы, мобильные те-
лефоны и т.д.); наличие личных вещей, непосредственно не связанных 
с личностью трупа, но способствующих его установлению (элементы 
одежды, обуви, зажигалки, сигареты и т.д.) и другие факты и обсто-
ятельства, имеющие значение для дела.

В ходе осмотра прилегающей территории установлению подлежат: 
место столкнования человека с ж.д. составом; пути подхода травми-
рованного к железнодорожному полотну; количество лиц, которые 
подходили с травмированным к железнодорожным путям; наличие/
отсутствие следов крови, следов борьбы на прилегающей территории; 
наличие следов волочения, следов транспортных средств, прилега-
ющих к следам обуви потерпевшего; наличие следов транспортных 
средств, прилегающих к следам обуви, которые были выявлены 
возле следов обуви потерпевшего, и др.

В ходе осмотра жилища и иной недвижимости травмированного 
(проводится в порядке, предусмотренном законом) устанавливается: 
наличие/отсутствие следов борьбы; наличие/отсутствие следов крови; 
наличие свежих следов уборки помещения; наличие документов и 
иных доказательств, выражающих желание травмированного покон-
чить с жизнью (предсмертных записок); наличие документов и иных 
доказательств, дающих основание членам следственно-оперативной 
группы предполагать о возможной причине гибели лица.

При расследовании происшествий, связанных со смертельным 
травмированием железнодорожным транспортом, изъятию подлежит 
также скоростемерная лента, отбираются объяснения у сотрудников 
железнодорожного состава, который совершил наезд, показания сви-
детелей и сотрудников скорой помощи (если таковые приезжали). 
Труп также фотографируется по правилам опознавательной фото-
съемки. Целесообразно повторное фотографирование трупа и его 
дактилоскопирование в морге, после очищения лица и пальцев рук 
и приведения туалета.

Основными целями осмотра мест происшествий, связанных со 
смертельным травмированием железнодорожным составом являются:

1. Выявление, фиксация и изъятие следов происшествия и 
других источников информации о расследуемом событии;

2. Установление личности травмированного;
3. Построение версий и принятие решения о дальнейшем рас-

следовании; 
4. Анализ всей совокупности данных, подтверждающих опреде-

ленную версию расследования и опровергающих иные;
5. Выявление информации, необходимой для производства после-

дующих оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
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Среди особенностей, связанных с осмотром мест происшествий 
по факту смертельного травмирования железнодорожным составом, 
следует выделить следующие:

1)  Невозможность длительного сохранения первоначальной 
обстановки места происшествия без изменений. Железная дорога 
является объектом повышенной опасности, а деятельность органов 
направлена на обеспечение бесперебойного движения железнодорож-
ного транспорта. 

2)  Место расположения трупа не совпадает с местом совер-
шения травмирования. Железнодорожный состав из-за своей массы 
даже при применении экстренного торможения проходит достаточно 
большое расстояние, поэтому расстояние между местом нахождения 
трупа и местом столкновения может колебаться от нескольких де-
сятков до нескольких сотен метров.

3)  Характер телесных повреждений трупа. Тело трупа, как пра-
вило, расчленено на части, и его фрагменты располагаются от места 
столкновения до места остановки состава. При этом для железно-
дорожного травмирования характерно наличие резаных ран, возни-
кающих в результате переезда, и ушибов, возникающих во время 
волочения тела ж.д. составом.

4)  Отсутствие освещения места происшествия в ночное время 
суток. Смертельные травмирования происходят, как правило, на пе-
регонах, где какие-либо отсутствуют источники освещения, в связи 
с чем перед выездом на осмотр места происшествия членам следс-
твенно-оперативной группы следует тщательно подготовиться, обес-
печив себя необходимыми средствами освещения. Целесообразно 
при этом использовать специальные световые башни и источники 
освещения с белым светом.

Следует отметить, что для травмирований железнодорожным 
составом характерно отсутствие или незначительное количество 
свидетелей, в связи с чем широкое применение научно-технических 
средств, а также участие специалистов (медиков, криминалистов, 
биологов, кинологов и др.) не только обеспечивает качественное 
проведение осмотра, но и способствует быстрейшему расследованию 
и раскрытию происшествия.
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о.а. перестороніна
харківський національний університет внутрішніх справ

ПРИНцИП здІЙсНЕННя ПРАвОсУддя НА зАсАдАХ 
РІвНОсТІ гРОМАдяН ПЕРЕд зАКОНОМ І сУдОМ

Конституція України у ст. 24 проголошує, що громадяни мають 
рівні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального по-
ходження, майнового статусу, місця проживання, за мовними та ін-
шими ознаками. Це конституційне положення знайшло відображення 
у ст.16 чинного КПК України, яка передбачає, що правосуддя у 
кримінальних справах здійснюється на засадах рівності громадян 
перед законом і судом незалежно від походження, соціального і май-
нового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, 
ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та 
інших обставин.

Здавалось, що норми Конституції, норми КПК України узгоджені 
і надають усім громадянам, що беруть участь у кримінальному про-
цесі, рівні права і рівні можливості відстоювати інтереси.

Але якщо співставити ці норми про рівність усіх громадян перед 
законом і судом із нормами інших законів, які надають привілеї 
певним категоріям осіб (зокрема, депутатам Верховної Ради Ук-
раїни), то вбачається явна колізія.

Кримінальна справа відносно звичайного громадянина може бути 
порушена негайно після вчинення ним дорожньо-транспортної при-
годи, а депутат (або інший посадовець найвищого рівня) має певні 
привілеї, якими іноді зловживає (варто згадати кримінальну справу 
відносно народного депутата України Лозинського).

Ці неузгодженості правових норм вбачаються і в останньому 
проекті КПК України, підготовленому робочою групою під керів-
ництвом народного депутата України А.В. Портнова, (станом на  
1 липня 2011 року). Так, у ст.11 «Рівність перед законом і судом» 
передбачається, що нікому не може бути привілеїв чи обмежень в 
процесуальних правах. А частина 2 цієї статті зазначає, що у ви-
падках і порядку, передбаченому цим кодексом, певні категорії осіб 
(неповнолітні, іноземці, особи з розумовими і фізичними вадами) під 
час кримінального провадження користуються додатковими правами і 
гарантіями. А глава 37 цього ж Проекту «Кримінальне провадження 
щодо окремої категорії осіб» у ст.473 передбачає перелік осіб, щодо 
яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження, 
до якого віднесені народні депутати України; судді Конституційного 
Суду; професійні судді, а також присяжні та народні засідателі на 
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час здійснення ними правосуддя; кандидати у Президента України, 
Уповноважений Верховної Ради з прав людини; Голова Рахункової 
палати, його перший заступник, заступник, головний контролер та 
секретар Рахункової палати; депутати місцевої ради; адвокати; Ге-
неральний прокурор України та його заступник.

Незрозуміло, чому до переліку осіб, які будуть користуватися 
привілеями при провадженні кримінальних справ, не віднесено Пре-
зидента України, не мають права на особливий порядок притягнення 
слідчі та співробітники кадрового складу розвідувальних органів, а 
включено депутатів місцевих рад, головного контролера та секретаря 
Рахункової палати.

Також, вважаю, що навіть вжитий у зазначеному проекті Кримі-
нально-процесуального кодексу України термін «привілеї», є не до-
сить коректним у контексті значення цього слова, який міститься у 
Конституції України, а також щодо решти громадян, які не мають 
вказаних привілеїв. В цьому сенсі доцільніше б було використовувати 
термін «імунітет».

Як бачимо, і останній проект нового КПК України, залишає су-
перечливості, які існують у чинному КПК України.

в.в. печерский
кандидат юридических наук, доцент

филиал российского государственного социального университета  
в г. Минске

с.ю. силина
филиал российского государственного социального университета  

в г. Минске

ПРОБЛЕМНЫЕ АсПЕКТЫ ПРОцЕссУАЛЬНОЙ 
сАМОсТОяТЕЛЬНОсТИ И ПРОцЕссУАЛЬНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ сЛЕдОвАТЕЛя

Следователь является центральной фигурой при расследовании 
преступлений. При этом следует отметить, что у законодателей раз-
личных стран существует неоднозначное отношение к данному участ-
нику уголовного процесса. Это проявляется в определении его отно-
симости к сторонам процесса, и соответственно – в определении его 
основных функций. Российский законодатель относит следователя, 
осуществляющего предварительное расследование по уголовному 
делу, к стороне обвинения. Белорусский законодатель не относит 
следователя к представителям стороны обвинения, включая его в 
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состав должностных лиц органа, осуществляющего уголовное пре-
следование. Строго следуя логике, данная позиция позволяет пред-
положить наличие в уголовном процессе Республики Беларусь еще 
одной стороны уголовного процесса – стороны, осуществляющей 
уголовное преследование лиц, совершивших противоправное деяние, 
квалифицируемое как преступление. 

Относимость участника процесса к той или иной стороне процесса 
позволяет определить основные функции, которые он призван осу-
ществлять. Касательно отнесения следователя к стороне обвинения 
(УПК РФ) становиться понятным, что всей своей деятельностью он 
призван собирать обвинительные доказательства и в итоге обвинить 
лицо в совершении преступного деяния. УПК Республики Беларусь, 
относя следователя к должностному лицу органа, осуществляющему 
уголовное преследование, тем самым отграничивает его функции от 
функций стороны обвинения. Получается, что сторона обвинения 
призвана обвинять лицо в совершении преступного деяния, то есть 
высказывать утверждение о том, что именно данное лицо его со-
вершило и представлять соответствующие обвинительные доказа-
тельства. А что же должен делать орган уголовного преследования, 
если осуществлять обвинение он не уполномочен? Исходя из состава 
должностных лиц, которых белорусский законодатель отнес к пред-
ставителям данного органа, они должны собирать доказательства 
(причем не только обвинительные, но и смягчающие и оправдыва-
ющие), проверять их, оценивать и …передавать их стороне обвинения, 
чтобы ее представители оценили в представленной совокупности и 
приняли решение о причастности данного лица к совершенному пре-
ступлению. Если решение будет положительным – тогда обвинение 
будет предъявлено уполномоченным представителем стороны обви-
нения, который именуется государственным обвинителем. 

Следователь как представитель стороны обвинения (УПК РФ) 
или органа уголовного преследования (УПК РБ) в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством этих двух государств 
является процессуальной фигурой, самостоятельно определяющей 
направление предварительного расследования. Он вправе даже ос-
паривать и обжаловать решения руководителя следственного органа 
и прокурора. Но отвечает ли данное право логике уголовного про-
цесса? Если проводя анализ данного вопроса оставаться в рамках 
стадии досудебного производства, то ничего не мешает исследуемому 
должностному лицу таким правом обладать. Но если принять во 
внимание, что после окончания досудебного производства для боль-
шинства уголовных дел наступает стадия судебного производства, 
где собранные доказательства проходят проверку в ходе судебного 
разбирательства, то высказанные сомнения о процессуальной само-
стоятельности следователя и обоснованности наличия у него права 
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обжалования усиливаются. Ведь собранные следователем доказа-
тельства в ходе своей профессиональной деятельности представляет 
государственный обвинитель. Только по результатам этой деятель-
ности, а не по материалам предварительного расследования, суд при-
нимает решение о вынесении обвинительного или оправдательного 
приговора. И государственный обвинитель, не имеющий в настоящее 
время права влиять на процесс и содержание предварительного рас-
следования (который самостоятельно ведет следователь), из-за этой 
процессуальной самостоятельности следователя зачастую неспособен 
стратегически и тактически выстроить обвинение по очень простой 
причине – собраны не все необходимые доказательства (отсутствуют 
свойства достаточности и относимости), часть доказательств соб-
раны с нарушением свойства допустимости и проч. Вывод из дан-
ного системного противоречия достаточно прост, но вызывает резкую 
негативную реакцию не только со стороны ученых, но и практиков: 
государственный обвинитель должен руководить деятельностью сле-
дователя, осуществляющего предварительное расследование уголов-
ного дела. Именно государственный обвинитель после проведения 
неотложных процессуальных и непроцессуальных действий (ОРМ) 
совместно со следователем должен принять решение о возбуждении 
уголовного дела. После анализа первоначальной следственной си-
туации именно государственный обвинитель должен выработать 
для следователя совокупность обстоятельств, образующих предмет 
доказывания по конкретному уголовному делу. Когда собраны до-
статочные доказательства для предъявления обвинения именно го-
сударственный обвинитель, а не следователь, должен предъявить 
обвинение лицу и допросить его. После окончания предваритель-
ного расследования именно государственный обвинитель должен 
составить обвинительное заключение, утвердить его у прокурора, 
после чего выступать в суде в своем непосредственном качестве. 
И тогда будет прекращена практика размытости ответственности 
за «отрицательный» результат судебного рассмотрения уголовного 
дела, когда один прокурорский работник (в Российской Федерации 
– руководитель следственного органа) некачественно осуществлял 
надзор за предварительным расследованием; прокурор, принявший 
решение о направлении уголовного дела в суд неполно ознакомился 
с материалами уголовного дела; а государственный обвинитель нека-
чественно обвинял. На протяжении всего уголовного процесса будет 
действовать один государственный обвинитель, решения которого 
о направлении расследования уголовного дела, готовности рассмот-
рения дела в суде, стратегия и тактика обвинения в судебном раз-
бирательстве будут способствовать тщательному и качественному 
расследованию и рассмотрению уголовного дела на всех этапах и  
стадиях.
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Сравнительный анализ процессуальных полномочий представи-
телей стороны обвинения (УПК РФ), стороны обвинения и органа 
уголовного преследования (УПК РБ) с представителями стороны за-
щиты выявил явный дисбаланс в их содержании. Уголовно-процессу-
альное законодательство содержит небольшую совокупность процес-
суальных полномочий следователя и других представителей стороны 
обвинения (органа уголовного преследования), при этом отдельные 
из этих полномочий одновременно могут быть оценены и как права 
и как обязанности. В то же время детально проработаны права 
и обязанности практически всех представителей стороны защиты 
и иных участников уголовного процесса. И многим правам данных 
участников нет соответствующих обязанностей представителей сто-
роны обвинения. Для преодоления подобного пробела необходимо 
провести конкретизацию процессуального статуса следователя, доз-
навателя и других участников уголовного процесса, причем не только 
по отношению друг к другу, но и к участникам со стороны защиты. 
При этом необходимо четко разграничить их права и обязанности, а 
не сводить все к полномочиям, где нет четкой границы представляет 
ли данное полномочие право или обязанность.

Формирование конкретных прав и обязанностей необходимо про-
водить, применяя метод обратного формирования правого статуса. 
Использование данного метода основано на корреспондирующей 
зависимости субъективного права одного участника субъективной 
обязанности другого участника процесса, вступающих между собой 
в процессуальное правоотношение. В качестве примера рассмотрим 
субъективное право защитника представлять доказательства.  
Обладая данным правом, защитник собирает доказательства, про-
веряет их и оценивает. Осуществляя свои профессиональные пол-
номочия, защитник в ходе предварительного расследования может 
представить только оправдывающие и смягчающие доказательства. 
Данные доказательства он представляет следователю для приоб-
щения к материалам уголовного дела. Для этого защитник заявляет 
ходатайство о приобщении соответствующих доказательств. В насто-
ящее время, как показывает следственная и адвокатская практика, 
следователь принимает процессуальное решение об удовлетворении, 
частичном удовлетворении или об отказе в удовлетворении заяв-
ленного ходатайства. Подобное искажение корреспонденции прав и 
обязанностей очевидно: следователь не должен решать судьбу пред-
ставляемых доказательств, ибо поступая таким образом, он под-
меняет собой суд. У следователя должна возникнуть корреспонди-
рующая праву защитника обязанность приобщить представленные 
доказательства к материалам уголовного дела. Но подобная обязан-
ность отсутствует практически в любом уголовно-процессуальном 
законодательстве стран ближнего зарубежья. Введение подобной 
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обязанности является способом разрешения давно возникшего про-
тиворечия между правами и обязанностями различных участников 
уголовного процесса.

Формируя подобным образом полномочия следователя, мы сможем 
определить функциональную направленность профессиональной де-
ятельности следователя как участника уголовного процесса, осу-
ществляющего предварительное расследование, но отнюдь, не само-
стоятельно, а под руководством государственного обвинителя.

д.п. писЬМеннЫй
кандидат юридических наук, доцент

национальная академия внутренних дел

ОсвОБОЖдЕНИЕ ОТ УгОЛОвНОЙ ОТвЕТсТвЕННОсТИ 
МАТЕРИАЛЬНО-ПРАвОвЫЕ И ПРОцЕссУАЛЬНЫЕ 

ОсНОвАНИя

В современной украинской юридической литературе отмечается, 
что институт освобождения от уголовной ответственности есть ме-
жотраслевым материально-процессуальным институтом, поскольку 
он предусматривает одновременную регламентацию как уголовно-
правовых оснований, так и уголовно-процессуальных форм их при-
менения.1 

В Уголовном кодексе Украины нередко говорится об уголовной 
ответственности (например, ст. 2 называется “Основание уголовной 
ответственности”, Глава IX называется “Освобождение от уголовной 
ответственности”). Следует сказать, что при этом нигде не раскры-
вается понятие “уголовная ответственность”, хотя проводится ее 
отличие от наказания. Так, например, глава ХII Общей части УК Ук-
раины называется “Освобождение от наказания и его отбывания”.

Нет единого понимания уголовной ответственности и в науке уго-
ловного права: одни авторы отождествляют ее с уголовным наказа-
нием; другие характеризуют уголовную ответственность как опреде-
ленного рода обязанность лица, совершившего преступление; третьи 
рассматривают ее в качестве конкретного уголовно-правового отно-
шения; четвертые понимают уголовную ответственность как реали-
зацию санкции уголовно-правовой нормы; пятые считают уголовную 
ответственность осуждением виновного обвинительным приговором 
суда за совершенное преступление с назначением наказания или 
без него.2

Следовательно, уголовная ответственность есть реакция госу-
дарства на совершенное лицом преступление. Такая реакция находит 
свое выражение в определенном правоприменительном акте органа 
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государства, а именно в обвинительном приговоре суда. Принято 
различать материальное и процессуальное основание уголовной от-
ветственности. Материальным основанием признается преступление, 
а процессуальным – обвинительный приговор суда. В соответствии 
с частью второй ст.2 УК Украины “лицо считается невиновным в 
совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному 
наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке 
и установлена обвинительным приговором суда в соответствии с 
законом”.

Следует указать, что правовая природа освобождения от уго-
ловной ответственности тесно связана с самой уголовной ответс-
твенностью. В Уголовном кодексе Украины неоднократно говорится 
об освобождении от уголовной ответственности. Например, глава IX  
Общей части УК так и называется “Освобождение от уголовной 
ответственности”. 

В ряде статей Особенной части УК также говорится об освобож-
дении от уголовной ответственности (например, об освобождении от уго-
ловной ответственности за государственную измену (ч.2 ст.111), шпи-
онаж (ч.2 ст.114), участие в преступной организации (ч. 2 ст. 255) и др. 

Однако в Уголовном кодексе Украины нигде не раскрывается 
это понятие. Мы разделяем точку зрения Ю.В. Баулина о том, что 
систематическое и логическое толкование закона дает основание 
полагать, что Уголовный кодекс под освобождением от уголовной 
ответственности понимает освобождение лишь от будущей, потен-
циальной ответственности.3

Применительно к освобождению от реализуемой уголовной 
ответственности закон использует понятие “освобождение от на-
казания”. Ведь глава ХII УК Украины имеет название “Освобож-
дение от наказания и его отбывания”. Это объясняется тем, что 
уголовная ответственность реализуется в трех формах, а именно: 
1) не связанной с назначением виновному наказания; 2) связанной 
с назначением наказания, но без его реального отбывания; наконец, 
3) связанной с отбыванием назначенного наказания. Поэтому ос-
вобождение от реализуемой уголовной ответственности – это, как 
указывает Ю.В. Баулин, освобождение от наказания, т.е. от его 
назначения либо отбывания.

Во всех остальных случаях имеет место освобождение от бу-
дущей, потенциальной уголовной ответственности.

Таким образом, под освобождением от уголовной ответственности 
принято понимать реализацию государством в лице суда своего пол-
номочия, в соответствии с которым оно отказывается, при наличии 
оснований, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, от госу-
дарственного осуждения лица, совершившего преступление, а также 
от возложения на него ограничений личного, имущественного или 
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иного характера, предусмотренного законом за совершение данного 
преступления.4

Освобождение от уголовной ответственности по своему содер-
жанию характеризуется такими моментами. Во-первых, лицо совер-
шившее преступление, не подвергается осуждению со стороны госу-
дарства. Не провозглашается обвинительный приговор суда, которым 
конкретное лицо официально признается виновным в совершении 
преступления. Во-вторых, к виновному лицу не применяется нака-
зание, т.е. оно освобождается от возложения на него ограничений 
личного, имущественного или иного характера, предусмотренных уго-
ловным законом в качестве наказания. В-третьих, лицо считается 
таким, что не имеет судимости, поскольку оно освобождено от уго-
ловной ответственности за отсутствием обвинительного приговора.

В соответствии с ч. 2 ст. 44 УК Украины освобождение от 
уголовной ответственности осуществляется исключительно судом.  
Порядок освобождения от уголовной ответственности устанавлива-
ется законом, т.е. Уголовно-процессуальным кодексом Украины. 

Следовательно, принятие судом решения об освобождении лица 
от уголовной ответственности является актом, свидетельствующим 
о прекращении уголовно-правового отношения между лицом, совер-
шившим преступление, и государством. Это означает также, что с 
этого момента это лицо уже не может нести обязанности отвечать 
перед государством за содеянное, не может нести бремени уголовной 
ответственности. 

Следовательно, совершенное ранее им деяние признается юриди-
чески ничтожным (совершенное ранее преступление не может учи-
тываться при определении повторности преступлений, назначении 
наказания за совершение нового преступления и др.). Вместе с тем, 
освобождение лица от уголовной ответственности не свидетельс-
твует о его оправдании, поскольку уголовное дело прекращается по 
нереабилитирующим его основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 УК Украины лицо совершившее 
преступление, освобождается от уголовной ответственности только 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также на ос-
новании закона Украины Об амнистии или акта помилования. Это 
свидетельствует о том, что полномочия государства ограничены Уго-
ловным кодексом, который содержит исчерпывающий перечень осно-
ваний освобождения от уголовной ответственности.

Такими основаниями являются: 1) добровольный отказ от дове-
дения преступления до конца (ст. 17 УК Украины); 2) деятельное 
раскаяние (ст. 45 УК Украины); 3) примирение с потерпевшим (ст. 46  
УК Украины); 4) чистосердечное раскаяние в совершении преступ-
ления и наличие ходатайства о передаче на поруки (ст. 47 УК Ук-
раины); 5) изменение обстановки (ст. 48); 6) истечение сроков дав-
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ности (ст. 49); 7) специальные основания освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренные Особенной частью УК Украины 
(ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114; ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 2 ст. 255, ч. 2  
ст. 2583, ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 289, ч. 4 ст. 307, ч. 4 
ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 3 ст.369); 8) акты амнистии и помилования 
(ст.85-87). 

Все виды освобождения от уголовной ответственности могут быть 
подразделены на группы по различным основаниям.

В юридической литературе в зависимости от того, правом или 
обязанностью суда является освобождение лица от уголовной от-
ветственности, выделяют 2 вида такого освобождения: обязательное 
(императивное) и необязательное (факультативное). Факультативным 
является освобождение, предусмотренное ст. 47 УК Украины (пе-
редача на поруки) и ст. 48 УК Украины (изменение обстановки), а 
также ст. 97 УК. Это означает, что при наличии оснований, предус-
мотренных этими статьями, суд вправе, но не обязан освободить 
лицо от уголовной ответственности. В других случаях требование 
закона об освобождении от уголовной ответственности являются 
императивными, т.е. обязывающим освободить лицо от уголовной от-
ветственности (например, при деятельном раскаянии или примирении 
с потерпевшим). Также освобождение лица от уголовной ответствен-
ности может быть безусловным и условным. 5

Ранее уже отмечалось, что институт освобождения от уголовной 
ответственности является межотраслевым и комплексным. 

Порядок освобождения от уголовной ответственности предус-
мотрен ст. 7-111 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В них 
предусмотрено, что до направления уголовного дела в суд лицу 
должно быть разъяснено: сущность обвинения, основание освобож-
дения от уголовной ответственности, а также право лица возражать 
против прекращения уголовного дела по этому конкретному осно-
ванию.6 

В соответствии со ст. 71 УПК Украины, в которой установлен 
общий процессуальный порядок прекращения уголовного дела по 
конкретным нереабилитирующим основаниям, прокурор или сле-
дователь при вынесении постановления о направлении дела в суд 
должны выполнить ряд процессуальных требований. Сюда следует 
отнести: 1) привлечение лица в качестве обвиняемого и разъяснение 
сущности обвинения (ст. 131-143 УПК); 2) разъяснение прав обви-
няемого, которые предусмотрены УПК, в частности разъяснить пра-
вовые последствия принимаемого решения, права возражать против 
прекращения дела по конкретному основанию, о чем составляется 
соответствующий протокол; 3) вынесение следователем или проку-
рором мотивированного постановления о направлении дела в суд 
для решения вопроса об освобождении лица от уголовной ответст-
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венности; 4) ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми 
материалами дела.

В соответствии со ст. 248 УПК, при наличии обстоятельств, пре-
дусмотренных ст.ст.6, 7, 71, 72, 8, 9, 10 и 111 УПК, судья своим 
мотивированным постановлением прекращает уголовное дело. Копия 
постановления в течение трех суток после его вынесения направля-
ется сторонам. На постановление в течение семи суток со дня его 
вынесения стороны могут подать апелляцию в апелляционный суд, 
а если дело рассматривалось по первой инстанции апелляционным 
судом – кассационные представления или жалобы в кассационный суд 

Комплексный анализ уголовного законодательства Украины и 
практики его реализации позволяет определить современное состо-
яние применения института освобождения от уголовной ответствен-
ности и рассмотреть возможные пути его усовершенствования. 

Укажем, что в статье 172 проекта Уголовно-процесуального ко-
декса Украины, который внесён на рассмотрение Верховного Со-
вета Украины народными депутатами В.Р. Мойсиком, И.В. Верни-
дубовым, С.В. Киваловым, Ю.А. Кармазиным (регистр. № 1233 от 
13 декабря 2007 года) указываются общие положения прекращения 
производства по уголовному делу и освобождения лица от уголовной 
ответственности.

В части первой указанной статьи предусмотрено, что прокурор 
при наличии оснований к прекращению уголовного дела, указанных 
в ст. 170 проекта УПК Украины, выносит мотивированное постанов-
ления о прекращении уголовного дела. В тех случаях, когда есть ос-
нования к прекращению уголовного дела, которые указаны в ст. 171  
проекта УПК, прокурор выносит мотивированное постановление о 
направлении уголовного дела в суд для его прекращения и освобож-
дении лица от уголовной ответственности. В статьях 173-184 проекта 
УПК предусматривается освобождение судом лица от уголовной от-
ветственности в связи с истечением сроков давности; с наличием 
акта амнистии; в связи с декриминализацией деяния; с изменением 
обстановки; с деятельным раскаянием; с примирением обвиняемого, 
подсудимого с потерпевшим; с применением к несовершеннолетнему 
принудительных мер воспитательного характера; с передачей лица на 
поруки, а также по основаниям, которые предусмотрены в особенной 
части Уголовного кодекса Украины.

Несколько иной порядок освобождения лица от уголовной ответс-
твенности предусматривается проектом Уголовного процессуального 
кодекса Украины, разработанного рабочей группой по вопросам ре-
формирования уголовного судопроизводства, которая была создана в 
соответствии с Указом Президента Украины от 17 августа 2010 года  
№ 820/2010 – (см.: «Закон і бізнес», № 26 (1013), 25 червня 2011 р.  
Київ. – 410 с.).
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Статьей 282 этого проекта УПК предлагается освобождение от 
уголовной ответственности за совершение уголовного правонару-
шения осуществлять только судом.

Установив на стадии досудебного расследования основания к ос-
вобождению от уголовной ответственности и получив согласие подоз-
реваемого на такое освобождение, прокурор составляет ходатайство 
об освобождении от уголовной ответственности. Прокурор, как 
предлагают разработчики проекта УПК, без проведения в полном 
объёме досудебного расследования, направляет такое ходатайство 
в суд. При этом, он обязан ознакомить потерпевшего и выяснить 
его мнение о возможности освобождения подозреваемого от уго-
ловной ответственности. Ходатайство прокурора об освобождении 
от уголовной ответственности должно отвечать требованиям ст. 283 
указанного проекта УПК Украины.

Расследование ходатайства прокурора об освобождения от уго-
ловной ответственности суд осуществляет в присутствии сторон 
уголовного производства с обязательным выяснением мнения потер-
певшего о возможности освобождения подозреваемого, обвиняемого 
от такой ответственности. Суд своим определением прекращает уго-
ловное производство и освобождает указанных лиц от уголовной 
ответственности (ст. 284 проекта УПК).

Определение суда о прекращении уголовного производства и ос-
вобождении лица от уголовной ответственности может быть обжа-
ловано в апелляционном порядке.
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ПРАвА Й свОБОдИ ЛЮдИНИ Й гРОМАдяНИНА: 
ПРОБЛЕМИ сУдОвОгО зАХИсТУ

Існуюча система досудового слідства і судового розгляду справ, а 
також існуючий порядок участі в досудовому слідстві на сучасному 
етапі, як учасників процесу, адвоката, слідчого, прокурора, свідчить 
про наявність прогалин, відсутність рівних реальних прав адвоката, 
як учасника процесу і наявність певних проблем в реалізації процесу-
альних прав адвоката, щодо здійснення професійних функцій і реалізації 
його процесуальних прав, і тому не дивно, що лише при провадженні 
справ у суді, Законом, зокрема статтею 261 КПК України передбачена 
рівність прав учасників судового розгляду. На досудовому слідстві об-
винувачений має ряд процесуальних прав, але в цілому розслідування 
будується за схемою інквізиційного процесу, тобто обвинувачений уяв-
ляється не суб’єктом, а здебільшого об’єктом розшукового і слідчого 
кримінального процесу, якому притаманні риси розшукового, слідчого 
і прокурорського дізнання. Досліджуєма практика свідчить про не-
доліки й порушення, що утискають права й інтереси обвинувачених.

Створення судової процедури, яка б забезпечувала змагальність 
сторін, рівність учасників судочинства перед Законом і судом, зняття 
з суду непритаманних йому обов’язків обвинувачення, забезпечення 
обвинуваченому конституційного права на захист, яке гарантувалось 
би Судом, права обвинуваченому бути вислуханим, перетворення 
обвинуваченого з об’єкта розслідування в суб’єкт учасників кримі-
нального процесу, сприяло б, досягненню задач правосуддя. Важливо  
відзначити, що між процесуальними гарантіями досягнення завдань 
кримінального судочинства і процесуальними гарантіями прав і 
свобод особи в кримінальному процесі немає суперечності. Вони пе-
ребувають в єдності, доповнюють одна одну і в цілому характери-
зують демократизм і гуманізм кримінального процесу України, хоч і 
потребують удосконалення.
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Ми сподіваємось, що буде створене таке становище, яке дасть 
змогу суду не стояти ні на чиїй стороні, не ставити ніяких цілей, ні 
в боротьбі зі злочинністю, ні в вихованні людей нового типу. Суд 
повинен лише створювати обстановку, де суб’єкти мали б рівні мож-
ливості відстоювати свої позиції, а не шукати винних за свої прора-
хунки. Вирок суду мав би підбити підсумки спору, який відбувається 
перед судом і грунтується тільки на законно здобутих доказах.

Нами провадяться наукові дослідження по даній проблемі, оп-
рацьовується українське законодавство, законодавство інших країн, 
теоретичний і наявний практичний матеріал, який визначає окремі 
проблемні питання щодо вдосконалення захисту в кримінальному 
процесі. Окрім аналізу проблемних питань, підготовлюються прак-
тичні рекомендації і матеріали, зразки процесуальних документів для 
суддів, адвокатів, слідчих, правників, що займаються практичною 
діяльністю. Як свідчить аналіз слідчої і судової діяльності, питання 
реалізації конституційних норм і вимог, щодо захисту прав людини, 
недопущення істотних утискань прав людини, на жаль, ще не від-
повідають існуючим вимогам забезпечення конституційних гарантій 
прав і свобод людини.

Як відомо, в Україні здійснюється процес реформування судової 
системи. Ми бачимо метою основних рис зміни правової системи: 
змагальність; роль суддів; рівноправність учасників судового про-
цесу; уміння юристів пояснити факти звичайним громадянам; уміння 
юристів знайти вірне рішення. Ми намагаємось застосувати такий 
підхід підготовки і підвищення кваліфікації фахівців, при якому не 
вчити праву, бо воно стоїть на полицях, а основний принцип підго-
товки – це вирішення ситуацій. Тому така методика передбачає мету 
– здійснення процесу набуття у практикуючих юристів професійних 
навичок і вміння правильно вирішити справу.

Змагальні начала судочинства потребують якісного оновлення 
юридичної майстерності, яка повинна об’єднувати і психологію, і 
риторику, і етику, та багато іншого, що дає змогу і надію сподіва-
тись на успіх в важкому судовому поєдинку. Автору мав можливість 
познайомитись з методикою викладання судової практики в США. 
Так АВА розробила і застосовує оригінальну методику навчання сту-
дентів і починаючих юристів діяльності адвоката в суді. Ця методика 
вже давно пройшла успішну апробацію як у США, так і в Канаді, 
Великобританії, Новій Зеландії й інших країнах, має обгрунтоване 
наукове забезпечення. 

Можна критикувати й ставити під сумнів можливості поєднання 
української й американської методик, бо дуже різняться наші про-
цеси. Сумніви були і в мене. Але підхід і вирішення проблемних 
питань у американських колег вважається нам цікавим, корисним і 
оригінальним.
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Сподіваємось, що вдосконалення існуючого кримінального про-
цесу України має йти насамперед по лінії усунення або послаблення 
інквізиційних моментів у попередньому розслідуванні та посилення 
гарантій прав і свобод особи, розвитку змагального начала, ініціативи 
учасників досудового розслідування, і судового розгляду. Важливим 
уявляється також зрівноважити в правовому і фактичному аспектах 
досудове слідство і судове слідство, оскільки на практиці останнє, 
на жаль, нерідко буває слабшим за перше. 

Ця проблема уявляється актуальною в теперішній час. так як 
існує певна необхідність і потреба у вирішені низки проблемних 
питань захисту в кримінальному судочинстві.

У зв’язку з розвитком і підвищенням ролі адвокатури, актуаль-
ними постають питання про особливості позиції обвинуваченого, і 
його адвоката при розслідуванні кримінальних справ.

Так, вступаючи в участь по справі, адвокат може не тільки нада-
вати консультації та поради юридичного характеру, а у відповідності 
зі статтею 5 Закону України “Про адвокатуру”, що визначає про-
фесійні права адвоката здійснювати певну діяльність. Діючи в межах 
визначених Законом професійних прав адвоката, останній, знайом-
лячись із матеріалами справи, підвергає аналізу документальну до-
казову частину звинувачення, тобто документи, джерела їх поход-
ження, слідчи дії, існуючі позиції учасників розслідування.

Слід зазначити, наявність певних труднощів та ускладнень, що 
потребують вирішень, як в організаційному, так і в законодавчому 
плані. Так, відомо, що злочини в економіці документуються в бага-
тьох документах та різноманітних носіях документаціі й мають різні 
джерела походження та зберігання, у тому числі й за межами Ук-
раїни.

В Україні, адвокати по кримінальних справах поки ще не в змозі 
активно в процесі здійснення досудового слідства встановлювати 
факти шляхом виявлення свідків і інших доказів, бо вони вимушені 
покладатися на те, що досудове слідство буде проведено об’єктивно 
й будуть зібрані докази в інтересах усіх сторін по справі. 

Так, згідно, ст. 16-1 КПК України в тому числі, що прокурор, 
підсудний, його захисник чи законний представник, потерпілий, 
цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники беруть 
участь у судовому засіданні, як сторони й користуються рівними 
правами та свободою в наданні доказів, їх дослідженні та доведенні 
їх переконливості перед судом.

Так згідно зі ст. 48, 66 КПК України захисник має право пода-
вати докази.

Проте, оскільки в захисту є тільки право клопотань перед слідчим 
про дослідження певних доказів, які можуть бути відхилені органом 
досудового слідства.
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Оскільки прокуратура, яка зокрема є і органом досудового 
слідства, здійснює нагляд за дотриманням законності при проведені 
досудового слідства, то вочевидь, що більшість зібраних доказів по 
справі будуть в інтересах обвинувачення. Таким чином, будь- яка 
версія захисту фактично розглядається тількі в суді, оскільки від-
повідно до вимог ст. 253 КПК України суддя не вправі відмовити 
учасникам судового розгляду в дослідженні в стадії судового роз-
гляду доказів, якщо вони є належними й допустимими.

Проте, згідно ст.ст. 65, 66 КПК України захист фактично позбав-
лений права збирати докази . 

Разом із тим, немає законодавчого закріплення заборони адвокату 
проводити власне дослідження по справі чи бесідувати зі свідком під 
час підготовки справи. 

Звичайно, юристи посилаються на законодавчу заборону переш-
коджати правосуддю, чи втручанню в кримінальні справи. 

Так, наприклад, що стосується спілкувань зі свідками. Багато 
юристів вважають, що контактування чи бесіди захисника зі свідками 
порушують закон. Уявляється, що бесіда із свідком протилежної 
сторони чи підготовка свого свідка без застосування погроз, обіцянок 
винагород чи спроби створити вплив на нього, не є порушенням 
даного законодавства. 

На нашу думку, недостатньо надати сторонам рівні права пред-
ставляти докази в суді, якщо вони не вправі збирати докази чи про-
водити дослідження. З позицій американських юристів, недостатньо 
надати сторонам рівні права представляти докази в суді, якщо вони 
не вправі збирати докази чи проводити розслідування. Коли всі до-
ступні докази зібрані тільки однією стороною (прокурором), то сво-
бода сторін представляти їх вважається примарною. 

Реформування існуючої системи судочинства передбачає змагаль-
ність сторін обвинувачення і захисту в поданні доказів в справі.  
Виникає ще одна проблема у вирішенні, хто буде гарантом дотри-
мання прав людини, у разі неподання досудовим слідством і про-
курором здобутих доказів, що пом’якшують відповідальність, або 
виправдовують підсудного.

Ніхто з українських юристів не зміг переконати мене, у чому за-
конодавчо мається заборона адвокату провадити власне розслідування 
по справі чи здійснювати бесіду зі свідком під час підготовки справи. 
Звичайно юристи посилаються на законодавчу заборону чинити переш-
коди правосуддю, чи втручатись в кримінальні справи. Але уявляється, 
що просте спілкування із свідком протилежної сторони чи підготовка 
свого свідка без застосування погроз, обіцянок винагороди чи спроби 
здійснити вплив на нього не являється порушенням законодавства.

Інтерес до американської методики навчання юристів обумовлений 
як ефективністю пропонованої ними методики, так і тим, що розра-
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хований на змагальний суд. У цілому юридична майстерність скла-
дається із чотирьох елементів: знання права, логіки мислення, психо-
логічного підходу, ораторської майстерності. Це змушує переглянути 
поведінку і позицію як адвоката, так і прокурора в ході судового 
розгляду; професіоналізм повинен бути доповнений психологізмом, 
ораторською майстерністю і багато іншим, чому ми не недостатньо 
навчаємо наших студентів в межах викладання процесу. Розвиток 
змагальності судочинства також потребує у адвокатів вміння во-
лодіти правом, словом, емоціями та іншим. Таким чином, адаптуя 
американську методику до українського кримінального процеса, ми 
зможемо ціліспрямовано навчати юристів, які будуть працювати в 
змагальному кримінальному процесі.

М.а. поГорецЬкий
доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки україни, 
київський національний університет імені тараса Шевченка

ОРгАНИ КРИМІНАЛЬНОї ЮсТИцІї УКРАїНИ:  
ОсНОвНІ НАПРяМИ РЕФОРМУвАННя

Розбудова правової держави потребує створення ефективних пра-
вових механізмів утвердження і забезпечення прав та свобод лю-
дини, оскільки відповідно до Конституції України людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека, становлять 
найвищу соціальну цінність, а їх утвердження та забезпечення є 
головним обов’язком держави (ст. 3). 

У системі правових механізмів утвердження і забезпечення прав 
та свобод людини в правовій державі чільне місце посідають органи 
кримінальної юстиції на які покладається обов’язок вирішення кримі-
нально-правих конфліктів згідно з правовими стандартами, власти-
вими правовій державі.

Результати системно-порівняльного аналізу діяльності вітчизняних 
органів кримінальної юстиції та органів кримінальної юстиції країн 
світу в їх історичній ретроспективі свідчить про те, що система та 
діяльність таких органів залежить, перш за все, від політичного ре-
жиму, національних традицій, цивілізованості суспільства та держави, 
рівня правової культури суспільства, його менталітету, матеріального 
й науково-технічного оснащення цих органів, поширеності корумпо-
ваності в суспільстві і, зокрема, у цих органах тощо.

Оцінити переваги тієї чи іншої системи органів кримінальної юс-
тиції в тій чи іншій державі вкрай важко. Проте найголовнішими 
критеріями оцінки ефективності їх діяльності, на думку більшості 
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фахівців, є: оцінка суспільством їх діяльності; довіра суспільства до 
них.

Сучасна система органів кримінальної юстиції України склалася 
в часи тоталітарного комуністичного режиму. Діяльність цих органів 
в ті часи піддається справедливій критиці сучасними прибічниками 
розбудови України як демократичної правової держави.

Разом з тим, порівняльний аналіз довіри до органів кримінальної 
юстиції з боку суспільства в часи тоталітарного комуністичного ре-
жиму і за час незалежності України, а також оцінок їх діяльності 
суспільством в ті часи та в сучасний період свідчить про різке зни-
ження цих критеріїв і, особливо, в останні роки. 

Так, наприклад, якщо у 80-ті роки минулого століття (в часи пе-
ребудови суспільства і держави) органам державної безпеки (КДБ) 
довіряло 80-90% населення; суду – 60-70%; органам прокуратури 
– 50-70%; міліції – 20-60%, то в останні роки незалежності України 
відсоток довіри до всіх цих органів з боку суспільства в серед-
ньому становить 3–20%. При чому слід вказати на значну різницю 
в оцінках тих респондентів, які не мали тих чи інших відносини з 
цими органами і тих, які такі відносини мали. Останній відсоток є 
значно нижчим.

Окремі керівники органів кримінальної юстиції в різні часи не-
залежності України пояснювали такий стан оцінок діяльності цих 
органів суспільством, у тому числі, й необ’єктивним чи упередженим 
висвітленням їх діяльності ЗМІ. Проте такі пояснення спростову-
ються, у тому числі, й кількістю зареєстрованих звернень громадян 
України до Європейського Суду з прав людини, а також кількістю 
задоволених цим Судом позовів до України, де Україна поступово 
висувається на перші місця, що у цілому свідчить про те, що на-
ціональна система органів кримінальної юстиції України не виконує 
своє головне державне призначення на належному рівні щодо утвер-
дження та забезпечення прав і свобод людини в Україні.

Отже, необхідність реформування органів кримінальної юстиції 
України є вкрай нагальною. Основними напрями її реформування 
вбачаються такі:

1.  Диференціація кримінально-процесуальної форми в залеж-
ності від: виду злочину; тяжкості злочину; його очевидності; став-
лення до злочину особи, яка його вчинила; виду та розміру заподіяної 
злочином шкоди; ставлення до кримінально-правового конфлікту та 
способу його розв’язання потерпілим тощо.

2.  Зміна правового статусу органів досудового розслідування 
й підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 
Об’єднання функцій оперативно-розшукової діяльності й досудового 
розслідування в одне провадження під керівництвом прокурора та 
удосконалення судового контролю за їх діяльністю.



2��

Досудове провадження повинно полягати у гласному та неглас-
ному зборі й фіксації фактичних даних про обставини злочину, не-
обхідних для доказування обвинувачення в суді, у зв’язку з чим у 
новому КПК України поряд із слідчими діями слід ввести й інститут 
спеціальних слідчих дій (зняття інформації з каналів зв’язку, встанов-
лення засобів негласного спостереження за місцем чи особою, огляд і 
виїмка кореспонденції тощо), докладно врегулювавши їх процесуальну 
форму, що зблизить розшукову діяльність і досудове слідство, поси-
лить взаємозв’язок між ними та підвищить ефективність боротьби зі 
злочинністю, захист прав і законних інтересів людини, забезпечення 
безпеки суспільства й держави від злочинних посягань. 

3.  Забезпечення процесуальної рівноправності сторін, посилення 
змагальності та диспозитивності досудового провадження й вдоскона-
лення процесуальної регламентації способу збирання і подання суду 
інформації сторонами захисту та обвинувачення. 

4.  Запровадження механізмів забезпечення можливості отри-
мання доказової інформації на усіх стадіях кримінального судочинства 
стороною захисту.

5.  Визнання зібраних фактичних даних доказами у кримінальній 
справі має здійснюватися виключно судом у присутності і за безпосе-
редньої участі сторін обвинувачення та захисту, що потребує перед-
бачення відповідних механізмів для попередження зловживання нада-
ними сторонам процесуальними правами щодо подання недостовірної 
інформації, затягування провадження у кримінальній справі тощо. 

6.  Зміна статусу прокурора на досудовому провадженні, який 
повинен полягати у здійсненні ним контролю за дотриманням за-
конності під час його провадження та процесуальному керівництві 
органами досудового провадження відповідно до моделі контрольних 
функцій прокуратури у країнах Європи та США. Прокурор має оці-
нювати та спрямовувати хід досудового провадження з огляду на 
свою майбутню позицію у суді при підтриманні державного обвину-
вачення. 

Повноваження прокурора на досудовому провадженні повинно 
здійснюватися через його контроль за додержанням законів органами 
досудового провадження через процесуальне керівництво розсліду-
ванням конкретної кримінальної справи; здійсненням кримінального 
переслідування особи, у тому числі висунення обвинувачення та 
складання обвинувального акту; підтримання державного обвинува-
чення в суді.

7.  Зміцнення інституту судового контролю за досудовим про-
вадженням. Тимчасове обмеження конституційних прав людини і її 
основоположних свобод повинно здійснюватися лише за рішенням 
суду, у зв’язку з чим суддя повинен здійснювати: надання дозволу 
на проведення спеціальних слідчих дій; обрання запобіжних заходів 
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та надання дозволу на застосування інших заходів процесуального 
примусу, пов’язаних з тимчасовим обмеженням особистих та май-
нових прав особи. 

Питання про застосування заходів процесуального примусу по-
винно вирішуватися у судовому засіданні з дотриманням принципів 
рівності та змагальності при обов’язковій участі сторін обвинува-
чення і захисту.

У разі прийняття будь-яких процесуальних рішень на підставі 
матеріалів, отриманих в ході таємного розслідування, не лише сто-
рона обвинувачення, а й сторона захисту повинна мати можливість 
до вирішення справи по суті ознайомитися з вмотивуванням таких 
рішень в установленому порядку й мати можливість навести свої 
доводи та оскаржити такі рішення.

8.  Зміна підслідності кримінальних справ відповідно до функціо-
нального призначення правоохоронних органів.

9.  Забезпечення незалежності суду.
10.  Докорінна зміна підготовка кадрів для органів кримінальної 

юстиції і правопорядку та їх розстановки, які повинні бути багаторів-
невими системами, життєздатність та ефективність яких доведена в 
демократичних правових країнах Європи та США.

с.о. пШенічко
національний університет “одеська юридична академія”

сУдОвИЙ КОНТРОЛЬ РІшЕННя ПРО вИдАЧУ ОсОБИ 
(ЕКсТРАдИцІЮ)

21 травня 2010 року Законом України “Про внесення змін до 
Кримінально-процесуального кодексу України щодо видачі особи 
(екстрадиції)”, КПК було доповнено новим Розділом 9 – “Видача 
особи (екстрадиція)”. Крім іншого, цей закон закріпив можливість 
та порядок оскарження рішення про видачу особи (екстрадицію). 
На жаль, норми щодо оскарження рішення про видачу особи (екс-
традицію) ще не піддавалися детальному дослідженню у літературі, 
що свідчить про актуальність та своєчасність звернення до цієї про-
блематики. 

Ст. 468 КПК передбачає процедуру оскарження рішення про ви-
дачу особи (екстрадицію) та розгляду скарги судом. Рішення про 
видачу особи (екстрадицію) може бути оскаржено особою, стосовно 
якої воно прийняте, її захисником чи законним представником до 
місцевого суду за місцем тримання такої особи під вартою. Крім 
того, рішення про видачу особи (екстрадицію) може бути оскаржено 
особою, стосовно якої воно прийняте, її захисником чи законним 
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представником до місцевого суду за місцем її проживання, якщо 
щодо цієї особи застосовуються заходи з забезпечення екстрадиції, 
не пов’язані з триманням під вартою (Кримінально-процесуальний 
кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редак-
цією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2011. – С. 971). Однак таке 
визначення підсудності цих скарг викликає сумніви. Враховуючи, що 
вирішуються питання, пов’язані із наданням міжнародної правової 
допомоги, що суд фактично контролює законність та обґрунтованість 
надання міжнародної допомоги іншій державі, тобто, по суті, вирішує 
питання міжнародного співробітництва між суверенними державами, 
ці скарги повинні розглядатися судом вищої ланки, тобто апеля-
ційним судом. 

На жаль, ст. 468 КПК не деталізує предмет оскарження. Слід 
погодитися із тим, що підставами скарги можуть являтися різні 
обставини, які стосуються як обгрунтованості винесеного рішення, 
так і суті запиту (Комментарий к Уголовно-процессуальному ко-
дексу Российской Федерации (постатейный) / Под общей редакцией  
В.И. Радеченко, В.П. Кашепова, А.С. Михлина. – М.: Юстицинформ, 
2004. – С. 1033).

Ч. 6 ст. 468 КПК вказує, що при розгляді скарги суддя не до-
сліджує питання про винуватість та не перевіряє законність про-
цесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної 
держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про 
видачу (екстрадицію). Однак предмет дослідження при розгляді цієї 
скарги так і не сформульовано. 

Для визначення предмету дослідження доцільно звернутися до 
досвіду Російської Федерації. У ст. 463 КПК РФ вказано, що в ході 
судового розгляду суд не обговорює питання винуватості особи, яка 
подала скаргу, обмежуючись перевіркою відповідності рішення про 
видачу цієї особи законодавству та міжнародним договорам Росій-
ської Федерації. У російській юридичній доктрині пропонується до 
предмету дослідження віднести також перевірку правильності офор-
млення необхідних для прийняття рішення про видачу особи до-
кументів (Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Рос-
сийской Федерации / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Норма, 2002. 
– С. 806); встановлення, чи не є особа, відносно якої винесено 
рішення про видачу, громадянином Російської Федерації; встанов-
лення, чи є по російському кримінальному закону злочином діяння, 
яке стало підставою для запиту про видачу (Табалдиева В.Ш. Статус 
суда, осуществляющего контроль за законностью и обоснованностью 
оказания международной правовой помощи по уголовным делам // 
Журнал российского права. – 2004. – №12. – С. 83, 84); встанов-
лення обставин, що перешкоджають видачі особи (Уголовный про-
цесс: учебник / отв. ред. А. В. Гриненко. – 2-е изд., перераб. – М.: 
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Норма, 2009. – С. 458-459). Крім того, у якості предмету розгляду 
визначається законність та обґрунтованість рішення про видачу, у 
межах якої повинні бути перевірені: наявність умов для видачі; наяв-
ність / відсутність обставин для відмови у видачі; дотримання умов 
принципу взаємності; дотримання вимог до змісту та форми запиту 
про видачу (Уголовный процесс: учебник. – М. : Волтерс Клувер, 
2011. – С. 891).

У українській доктрині пропонується закріпити норму, у від-
повідності до якої у судовому засіданні перевіряється законність та 
обґрунтованість рішення про видачу (Смирнов М., Гловюк І. Щодо 
процедури прийняття та оскарження рішення про екстрадицію // 
Вісник прокуратури. – 2008. – №10. – С.113).

Як уявляється, вказівка на те, що суд повинен перевірити закон-
ність та обґрунтованість рішення про видачу є надто загальною, а 
предмет судового дослідження повинен бути визначений більш де-
тально. Його можна сформулювати наступним чином: перевірка від-
повідності форми та змісту запиту міжнародним договорам та КПК 
України; наявність загальних умов видачі (ст. 451 КПК); наявність 
або відсутність підстав до відмови у видачі особи (ст. 466 КПК); 
правильність проведення екстрадиційної перевірки. 

За результатами розгляду скарги суддя приймає вмотивовану пос-
танову, якою: 1) залишає скаргу без задоволення; 2) задовольняє 
скаргу і скасовує рішення про видачу особи (екстрадицію). Однак, на 
жаль, підстави задоволення скарги і скасування рішення про видачу 
особи (екстрадицію) КПК не регламентує.

Таким чином, із метою удосконалення процедури судового роз-
гляду скарги на видачу особи (екстрадицію) необхідно: віднести су-
довий розгляд скарг на видачу особи (екстрадицію) до підсудності 
апеляційних судів; деталізувати підстави скарги; регламентувати 
предмет дослідження та підстави задоволення скарги і скасування 
рішення про видачу особи (екстрадицію).

в.я. радецЬка
кандидат юридичних наук, доцент

національна академія внутрішніх справ

сТРУКТУРНО-ФУНКцІОНАЛЬНІ ОсОБЛИвОсТІ 
вЖИвАННя ТЕРМІНІв КРИМІНАЛІсТИКИ

У практиці дослідження категорійно-понятійного апарату кримі-
налістики труднощі викликає упорядкування його термінологічного 
складу, виявлення термінів загальних понять, відбиваючих типові 
одиниці змістовного та структурного планів. Тому, зважаючи на 
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важливість розгляду саме термінологічного складу криміналістики, 
на нашу думку, слід зупинитися на його структурно-функціональних 
особливостях. 

Конструктивно-змістовними одиницями (КЗО), якими є терміни, ми 
називаємо семантичні складові тексту, які є базою, матеріалом для 
побудови будь-яких значущих текстових компонентів. Спеціальний 
текст нами розглядається як розгорнута мовна одиниця професій-
ного спілкування криміналістів (як науковців, так і практиків), що 
забезпечує комунікацію посередництвом лінгвістично організованого 
передавання наукових повідомлень. Функція комунікативної спрямо-
ваності спеціального тексту – це арґументоване передавання інте-
лектуальної інформації, що визначає як його загальну семантику, так 
значення і функції його складових.

Питання про семантичні складові тексту, принципи і мотиви його 
сегментації відносяться до числа проблемних і широко обговорю-
ваних у лінгвістиці. У сучасній криміналістиці принципи категорій-
ного розмежування, на нашу думку, мають варіюватися відповідно 
до таких цілей, як: 

а)  необхідність упорядкування структурної та змістовної архі-
тектоніки; 

б)  пізнання законів семантичної та структурної організації теми 
криміналістичного повідомлення; 

в)  потреби моделювання і формалізованого представлення змісту.
Незалежно від мотивів тематичного та категорійного розмежу-

вання в науці криміналістиці, на прикладах останніх видань ми спос-
терігаємо дещо умовний або авторський підхід. 

Характерними для сучасних наукових криміналістичних видань є 
такі ознаки: 

1)  визначальною є авторська установка і розмежування на 
об’ємно-прагматичні фрагменти (підручник, том, глава, частина, 
розділ, параграф тощо);

2)  у більшості випадків розчленування на категорійні блоки (на-
приклад: криміналістична техніка, криміналістична методика, кримі-
налістична механоскопія, криміналістичне слідознавство) виконується 
в аналітичних цілях і орієнтується на різні рівні організації тексту. 
Головні з них: 

а)  лексико-граматичний (розчленування на словосполучення, ре-
чення, стійкі словесні комплекси, синтаксичні одиниці); 

б)  логіко-композиційний (комунікативні блоки: назва, вступ, вис-
новки);

в)  тематичні блоки з використанням фактичного матеріалу, при-
кладів із практичної діяльності органів внутрішніх справ, посилань 
на висновки експертів за конкретними кримінальними справами; опи-
сання, міркування. Для прикладу: роботи Р. С. Бєлкіна відрізняються 
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наявністю філософських міркувань, співставлень різних авторських 
точок зору вчених – криміналістів [1, с.328-329; 2, с.106].

 Перераховані ознаки текстових робіт з криміналістики, незалежно 
від їх природи, є результатом послідовного розбиття за тими чи ін-
шими ознаками лінійної структури тексту на різнооб’ємні частини. 
Одиницям такого розмежування не властива регулярність, струк-
турна та семантична канонічність. Отже, семантика наукових пові-
домлень з криміналістики – це результат відображення мисленнєвого 
змісту в системному мовному поєднанні. Для повного сприйняття 
повідомлень, викладених мовою науки криміналістики, необхідно 
враховувати також і позамовні фактори, тому добір конструктивно-
змістовних одиниць повинен опиратися на процес аналізу конкретної 
предметно-понятійної галузі криміналістики.

Таким чином, конструктивно-змістовна одиниця мови науки кримі-
налістики повинна:

— мати мовленнєву природу, бути реалізованою в тексті;
— бути засобом передавання й адекватного сприймання інфор-

мації;
— бути регулярним компонентом текстових фрагментів;
— характеризуватися певною канонічністю структурної органі-

зації;
— бути інформативною, семантичною наповненою одиницею, 

являючи собою фрагмент основного змісту тексту;
— володіти комунікативною самостійністю, тобто бути семан-

тичною домінантою комунікативних складових (речення, абзаца, по-
надфразової єдності);

— мати критерії однозначного визначення в тексті;
— мати широку, визначену систему семантичних зв’язків у 

тексті.
Отже, в комунікативно значущих одиницях спеціального тексту 

(мінімальна – речення) функціонування терміна характеризується:
— регулярністю, що виражається в майже обов’язковій повто-

рюваності термінів у текстових одиницях, причому в певних синтак-
сичних позиціях, коло яких обмежене;

— терміни розповсюджуються в комунікативних одиницях тексту 
– реченнях: в синтаксичних позиціях додатків, в приєднуючих конс-
трукціях функціонують здебільшого терміни;

— саме терміни – активні компоненти тематичних стуктур, носії 
“нового” в тематичних висловлюваннях;

— терміни – розповсюджений засіб внутрішньотекстової  
єдності [3, с.50-51];

— вилучення термінологічних одиниць у текстах може здійсню-
ватись спеціалістами на основі критеріїв: понятійного, дефініційного, 
відтворюваності [4, с.146].
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Такі головні, на наш погляд, функціональні та семантичні пере-
думови виконання термінами у науці криміналістиці ще однієї, тек-
стоутворюючої функції – функції конструктивно-змістовних одиниць 
спеціального тексту як семантичних “вузлів” змісту. 
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вІдПОвІдАЛЬНІсТЬ сУБ’ЄКТІв КРИМІНАЛЬНОгО 
ПРОвАдЖЕННя зА вЧИНЕННя КРИМІНАЛЬНО-

ПРОцЕсУАЛЬНИХ ПРАвОПОРУшЕНЬ

Питання юридичної відповідальності суб’єктів правовідносин є 
одним із актуальних питань юридичної науки і правозастосовної 
практики. Юридична відповідальність виступає однією з складових 
правового статусу суб’єктів правовідносин, а тому її недостатня 
теоретична розробленість і законодавча регламентація здійснюють 
негативний вплив на процес реалізації суб’єктом своїх прав (повнова-
жень) і виконання обов’язків. Без ефективного механізму юридичної 
відповідальності правові норми, що регулюють суспільні відносини, 
мають декларативний характер.

Правильне розуміння поняття, змісту, видів і форм юридичної 
відповідальності має важливе значення у політичному, соціальному 
і юридичному аспектах, відіграє велику роль у науковій розробці 
проблем прав особи, суб’єктивних і галузевих прав, виступає 
підґрунтям удосконалення законодавства у цій частині, підвищення 
відповідальності посадових осіб, рівня правосвідомості суб’єктів пра-
вовідносин.

У юридичній літературі юридична відповідальність традиційно роз-
глядається як захід державного примусу, що ґрунтується на право-
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вому і суспільному засудженні правопорушника, встановленні для 
нього певних негативних наслідків у вигляді обмежень особистого і 
майнового характеру. Поряд з цим існує інша позиція, відповідно до 
якої юридична відповідність складається з двох аспектів: позитив-
ного і негативного. Сутність позитивної юридичної відповідальності 
пов’язується з включенням суб’єкта до системи певних соціальних 
зв’язків, що вимагає від нього активності у вчиненні соціально ко-
рисних дій, досягнення оптимальних результатів, належного став-
лення до виконання покладених обов’язків. Відповідно негативна 
юридична відповідальність характеризує несприятливі для суб’єкта 
наслідки невиконання чи неналежного виконання покладених на 
нього обов’язків.

Негативна юридична відповідальність виникає після встановлення 
факту правопорушення. При цьому, фактичною підставою негативної 
юридичної відповідальності є склад правопорушення в діянні конк-
ретного суб’єкта.

Негативна юридична відповідальність суб’єктів кримінального 
провадження (суб’єктів, які ведуть кримінальний процес) залежить 
від тяжкості вчиненого правопорушення та розміру відповідного де-
ржавного реагування. Усі правопорушення суб’єктів кримінального 
провадження за ступенем тяжкості можна розділити на два види: 
злочини та кримінально-процесуальні проступки. Відповідно відпові-
дальність за їх вчинення може бути кримінальною, адміністративною 
і дисциплінарною.

Найбільш простим є встановлення кримінальної відповідальності 
у сфері кримінального судочинства, оскільки її заходи застосову-
ються за вчинення злочинів, вичерпний перелік яких міститься у 
кримінальному законі. Ці заходи мають найбільш суворий характер, 
застосовуються виключно судом і означають неможливість подаль-
шого перебування і проходження служби в правоохоронних і судових 
органах.

Адміністративна відповідальність в кримінальному процесі на-
ступає за вчинення кримінально-процесуальних правопорушень, 
які передбачені нормами адміністративного права. Що стосується 
суб’єктів, які ведуть кримінальний процес, то слід зазначити, що 
цей вид юридичної відповідальності до них не застосовується через 
відсутність відповідних правових підстав.

Дисциплінарна відповідальність найбільш часто застосовується у 
кримінально-процесуальних відносинах в межах відносин службового 
підпорядкування особи, яка вчинила правопорушення. Цей вид від-
повідальності ще називають дискреційним – пов’язаним із застосу-
ванням неконкретизованих санкцій, тобто таких санкцій, які ізольо-
вані від диспозиції складу правопорушення і можуть бути пов’язані 
з будь-якими обставинами на розсуд суб’єкта правозастосування.
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У теорії кримінального процесу виділяють ще один вид юридичної 
відповідальності – кримінально-процесуальну відповідальність. Вона 
розглядається як специфічний процесуальний засіб забезпечення 
кримінально-процесуальних відносин, гарантія виконання процесу-
альних обов’язків і існує як самостійний вид юридичної відповідаль-
ності. Кримінально-процесуальна відповідальність відображає систему 
зв’язків держави і особи з приводу покладених на них процесуальних 
обов’язків. Вона також може розглядатись у двох аспектах: пози-
тивному (свідоме належне виконання правових вимог) і негативному 
(застосування примусових заходів за невиконання чи неналежне ви-
конання правових вимог).

Суб’єкт, який вчиняє певні дії, може і повинен свідомо стави-
тись до їх оцінки, до їх відповідності правовим вимогам. Він може 
і повинен передбачати результати своїх дій і оцінювати їх з точки 
зору користі чи шкоди не тільки для себе особисто, а й для сус-
пільства загалом. Тому особа, яка наділяється юридичними правами і 
обов’язками, відповідає перед суспільством і державою за законність 
своїх дій, за їх майбутні наслідки, за негативний результат, що може 
наступити віна слідок їх вчинення. Саме на цьому засновано право 
держави через відповідні уповноважені органи притягувати винних 
осіб до відповідальності. 

При цьому, негативна юридична відповідальність, у тому числі, 
кримінально-процесуальна, не завжди пов’язана із застосуванням 
санкцій – покарань. Фактично, тільки санкції кримінально-правових 
норм передбачають заходи відповідальності – покарання. Санкції 
ж інших галузей права, у тому числі, кримінально-процесуального, 
є неоднорідними: деякі з них є заходами відповідальності винних у 
вчиненні правопорушення осіб, а деякі – заходами відновлення пра-
вопорядку і порушених суб’єктивних прав.

о.М. роЗуМ 
національний університет державної податкової служби україни

ХАРАКТЕРИсТИКА дЕяКИХ АсПЕКТІв 
ПРАвООХОРОННОї дІяЛЬНОсТІ ПОдАТКОвОї МІЛІцІї

Характеризуючи сучасний соціально-економічний та політичний 
стан в державі, в контексті реформування основних сфер суспіль-
ного життя (прийняття Податкового кодексу, реалізація пенсійної 
реформи, модернізації державної податкової служби України, євро-
пейської інтеграції та ін.), необхідно зазначити, що в такому перехід-
ному середовищі, формуються сприятливі умови для вчинення право-
порушень та злочинів, не виключення становить і податкова сфера.
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Метою роботи виступає аналіз та характеристика деяких ас-
пектів правоохоронної діяльності оперативних підрозділів податкової 
міліції.

Так, окремі аспекти правоохоронної діяльності податкової міліції 
у галузево-предметному плані розглядали наступні вчені-юристи та 
практики-податківці України: М.І. Бажанов, В.В. Бірюков, В.П. Бахін, 
А.В. Головач, Е.О. Дідоренко, М.В. Коваль, В.К. Лисиченко, В.В. Ли- 
сенко, В.Т. Маляренко, В.Я. Мацюк, Д.Г Мулявка, М.І. Мельник, 
Р.А. Калюжний, Д.Я. Семир’янов, П.В. Цимбал, В.Р. Жвалюк та 
ін.

Виявлення, викриття, розслідування та профілактика злочинів у 
сфері оподаткування відповідно до Кримінально-процесуального ко-
дексу [1], Законів України: “Про державну податкову службу в Ук-
раїні” [2], “Про оперативно-розшукову діяльність” [3] належить до 
підслідності податкової міліції.

Підрозділи податкової міліції державної податкової служби Ук-
раїни (далі – органи ДПС України) являються спеціальними підроз-
ділами, що займаються боротьбою з податковими правопорушеннями 
та злочинами у сфері оподаткування. Податкова міліція діє у складі 
відповідних територіальних органів державної податкової служби і 
здійснює контроль за додержанням податкового законодавства Ук-
раїни [2].

Законодавством, керівництвом країни і державної податкової 
служби України встановлено перед податковою міліцією відповідний 
ряд завдань, але на сьогодні, пріоритетним завданням виступає бо-
ротьба з тіньовою економікою та збільшення грошових надходжень 
до державного бюджету країни.

Податкова міліція, відповідно до Закону України “Про державну 
податкову службу в Україні”, має наступні повноваження: порушує 
кримінальні справи, у встановленому процесуальним законом по-
рядку, так чином являючись органом досудового слідства; приймає 
та реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини 
і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установ-
леному порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені за-
коном рішення; здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову 
діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, 
проводить дізнання та попереднє слідство у межах своєї компетенції, 
вживає заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків; за-
безпечує безпеку працівників органів державної податкової служби 
та їх захист від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням 
ними посадових обов’язків; запобігає корупції та іншим службовим 
порушенням серед працівників державної податкової служби; виявляє 
причини та умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших право-
порушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення; 
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збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податко-
вого законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних про-
цесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням [2].

Виходячи із цього, основні практичні завдання територіальних 
підрозділів податкової міліції зосереджені на розкритті резонансних 
злочинів у сфері оподаткування та забезпеченні максимального рівня 
відшкодування завданих державі збитків. Саме з цією метою праців-
ники податкової міліції спрямовують свій потенціал на проведення 
оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності з 
викриття правопорушень і злочинів у найбільш пріоритетних га-
лузях економіки, передусім у бюджетній сфері, кредитно-фінансовій 
і банківській системах, сфері зовнішньоекономічної діяльності та зе-
мельних відносин.

Одним із основних напрямків діяльності оперативних працівників 
податкової міліціє виступає викриття та припинення злочинної діяль-
ності фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності і конвертаційних 
центрів, виявлення і ліквідація так званих “податкових ям”. 

Так, під “податковою ямою” слід розуміти суб’єкт господарської 
діяльності, який використовується іншими платниками для одер-
жання вигоди у вигляді ухилення від сплати податків або незакон-
ного відшкодування податку на додану вартість з бюджету. Іншими 
словами – це підприємство з ознаками фіктивності, яке, виписуючи 
податкові накладні, надає можливість своїм контрагентам формувати 
податковий кредит, при цьому не декларує свого валового доходу і 
податкових зобов’язань та не сплачує їх до бюджету.

Також слід зазначити, що порушення кримінальних справ – не є 
основним завданням в діяльності податкової міліції. Наявність кримі-
нального провадження, участь у контрольно – перевірочній роботі 
використовуються лише у якості інструменту досягнення кінцевої 
основної мети – стабільного, у повному обсязі надходження коштів 
до державного бюджету, прозорої роботи діючих суб’єктів фінан-
сово-господарської діяльності та оздоровлення економіки держави в 
цілому. 

Якщо розглядати перспективні шляхи удосконалення діяльності 
податкової міліції, то увагу необхідно звернути на рівень інформа-
ційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Законодавс-
твом передбачена можливість створення і застосування оперативним 
підрозділами податкової міліції автоматизованих інформаційних систем 
(п.17 ст.8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”). 

Питання, щодо створення в системі підрозділів податкової міліції 
інтегрованої інформаційно-пошукової системи оперативно-розшуко-
вого призначення вже не одноразово розглядалось, але положення 
чинних відомчих нормативно-правових актів у повній мірі не регулює 
зазначене питання. 
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На даний час оперативні працівники податкової міліції не мають 
власної інтегрованої інформаційно-пошукової системи оперативно-
розшукового призначення, які б у повній мірі відповідали сучасним 
вимогам, а тому змушені користуватися інформаційними базами ор-
ганів ДПС України та їх територіальних підрозділів.

Отже, підсумовуючи викладений матеріал, маємо зазначити, що 
на сьогодні досить складно увити діяльність держави в напрямку 
протидії та боротьби із податковою злочинністю без відповідної за-
конодавчої та організаційно-технічної оснащеності правоохоронних 
органів, не виключенням виступає і податкова міліції. Тому аналі-
зуючи певні аспекти правоохоронної та податкової діяльності не-
обхідно виділити проблемні напрямки роботи та здійснювати їхнє 
поетапне удосконалення.
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Г.в. рюМШина 
донецький юридичний інститут Мвс україни

ПРАвА ПОТЕРПІЛОгО ПРИ ПРОвЕдЕННІ  
ЕКсПЕРТИзИ ПО сПРАвІ

Серед усіх цінностей в нашій державі перше місце приділяється 
людині. Так, ст. 3 Конституції України наголошує, що людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека виз-
наються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави.

Далі, Конституція України, у ст. 21 закріплює, що усі люди є 
вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 
невідчужуваними та непорушними.
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Виходячи з цього, ми вважаємо, що необхідно звернути увагу 
на забезпечення прав учасників кримінально-процесуального провад-
ження, з метою детального безпосереднього їх розгляду та вдоско-
налення застосування. 

Стаття 32 Кримінально-процесуального кодексу дає визначення, 
що учасниками кримінального процесу є обвинувачений, підозрю-
ваний, захисник, а також потерпілий, цивільний позивач, цивільний 
відповідач та їхні представники.

Потрібно наголосити, що основними суб’єктами (теоретично) є з 
однією сторони потерпілий, з іншої обвинучений (підозюваний), тому 
що без цих осіб неможливо кримінально-процесуальне провадження. 
Якщо розглянути процесуальні права вказаних осіб, то вони є схо-
жими, але існують особливості. 

Ми пропонуємо звернути увагу на окреме право обвинуваченого, 
яке закріплене у ст. 197 КПК, а саме при призначенні і проведенні 
експертизи обвинувачений має право: заявити відвід експертові; про-
сити про призначення експерта з числа вказаних ним осіб; просити 
про постановку перед експертизою додаткових питань; давати по-
яснення експертові; пред’являти додаткові документи; ознайомлю-
ватися з матеріалами експертизи і висновком експерта після закін-
чення експертизи; заявляти клопотання про призначення нової або 
додаткової експертизи.

До цього ж, ст. 202 КПК зазначила, що матеріали експертизи 
пред’являються обвинуваченому. Про пред’явлення обвинуваченому 
матеріалів експертизи слідчий складає протокол, в якому зазначає 
пояснення, зауваження та заперечення обвинуваченого і його клопо-
тання. Питання про задоволення клопотання обвинуваченого вирішує 
слідчий за правилами статті 129 цього Кодексу. У випадках, коли 
експертиза проведена до притягнення особи як обвинуваченого, ма-
теріали експертизи пред’являються підозрюваному у вчиненні злочину.

Таким чином законодавець закріпив права обвинуваченого щодо 
проведення експертиз по кримінальний справі. Якщо ж звернути 
увагу на іншу сторону, потерпілого, то законодавець не надав такого 
права. В Кодексі, в правах потерпілого, ст. 49 зазначено, що потер-
пілий і його представник мають право: подавати докази; заявляти 
клопотання; знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту за-
кінчення досудового слідства. З цієї норми можна зробити висновок, 
що потерпілий буде ознайомлений з постановою про призначення 
експертизи по справі, і взагалі з матеріалами експертизи з моменту 
закінчення досудового слідства. Ми вважаємо, що ця норма не є 
правомірною, тому що, як зазначено у переліку прав потерпілого, 
він може подавати докази, а експертиза, в свою чергу, є речовим 
доказом по справі. Крім цього потерпілий може заявляти клопотання 
про постановку перед експертизою додаткових питань, але згідно з 
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чинним законодавством, з моменту закінчення досудового слідства. 
У разі задоволення клопотання потерпілого, особа, в провадженні 
якої знаходиться справа, повинна призначити додаткову експертизу. 
В такому випадку витрачається дорогоцінний час для провадження 
слідства та окремі кошти. 

Таким чином, пропонуємо внести зміни до чинного законодавства 
та викласти ч.1 та ч. 2 ст. 197 КПК в такій редакції, а саме «Права 
потерпілого та обвинуваченого при призначенні і проведенні експер-
тизи»: 

При призначенні і проведенні експертизи потерпілий та обвинува-
чений мають право: заявити відвід експертові; просити про призна-
чення експерта з числа вказаних ними осіб; просити про постановку 
перед експертизою додаткових питань; давати пояснення експертові; 
пред’являти додаткові документи; ознайомлюватися з матеріалами 
експертизи і висновком експерта після закінчення експертизи; заяв-
ляти клопотання про призначення нової або додаткової експертизи.

Обвинуваченому та потерпілому за їх клопотаннями слідчий може 
дозволити бути присутнім при проведенні експертом окремих до-
сліджень і давати пояснення. Слідчий повинен ознайомити потерпі-
лого та обвинуваченого з постановою про призначення експертизи і 
роз’яснити їм права, встановлені цією статтею, про що складається 
протокол з додержанням вимог статті 85 цього Кодексу.

Аналогічно ж викласти ч. 1 та ч. 2 ст.202 КПК «Пред’явлення 
потерпілому та обвинуваченому матеріалів експертизи»: 

Матеріали експертизи пред’являються потепілому та обвинува-
ченому.

Про пред’явлення потерпілому та обвинуваченому матеріалів ек-
спертизи слідчий складає протокол, в якому зазначає пояснення, 
зауваження та заперечення потерпілого чи обвинуваченого і їх клопо-
тання. Питання про задоволення клопотання потерпілого чи обвину-
ваченого вирішує слідчий за правилами статті 129 цього Кодексу.

о.с. саінчин 
кандидат юридичних наук, доцент
класичний приватний університет

ОсОБЛИвОсТІ вИзНАЧЕННя ЕЛЕМЕНТІв сЛІдОвОї 
КАРТИНИ ТА сПОсОБУ сКОЄННя сЕРІЙНИХ вБИвсТв

Криміналістична характеристика вбивств – це система взаємоза-
лежних узагальнених даних про найбільш типові ознаки, які прояв-
ляються в способі й механізмі вбивства, обстановці його скоєння, 
особистості вбивці, особистості потерпілого та слідової картині.
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Криміналістична характеристика серійних убивств, на відміну від 
інших видів вбивств, являє собою більш складну систему інфор-
маційних даних, специфічних ознак, способу й механізму скоєння 
вбивств, даних про особистість убивці й потерпілих, які виявляються 
в кожному епізоді серії вбивств.

В основі підходу до розуміння «криміналістичної характеристики 
серійних убивств» лежать теоретичні положення криміналістичної 
характеристики певного виду вбивств. Якщо навіть убивства були 
скоєнні без свідків, їх поєднують такі елементи: 1) час і місце здійс-
нення вбивства, або виявлення трупа; 2) спосіб здійснення вбивства; 
3) обстановка й обставини здійснення вбивства (слідова картина 
здійснення вбивства); 4) мета вбивства; 5) предмет злочинного за-
зіхання.

Ці елементи криміналістичної характеристики вбивств є обов’яз-
ковими при розслідуванні будь-якого зробленого вбивства.

Мотиви й дані про особистість злочинця є додатковими факто-
рами, які обумовлюють подальшу конкретизацію елементів кримі-
налістичних характеристик серійних убивств.

 Проблемам розслідування злочинів певних видів, а саме умисних 
вбивств поділяли певну увагу такі вчені, такі, як С.А. Афанасьєв 
[1], В.П. Бахін [2], В.В.Тішенко [4], В. Ю. Шепітько [5], В.Г Лука-
шевич [6]. Разом с цим, слід зазначити, що методиці розслідування 
серійних вбивств увага науковцями приділялася не на достатньому 
рівні. Усунення цієї прогалини і є метою даної статі.

Як зазначалося вище, криміналістична характеристика серійних 
убивств – це система, однак як будь-яка система вона має свою, 
більше розширену структуру. До числа таких елементів струк-
тури криміналістичної характеристики серійних убивств, мож-
ливо, віднести наступні:1) предмет злочинного зазіхання, або, як 
його ще називають, предмет злочинного інтересу; 2) спосіб скоєння 
вбивств; 3) механізм скоєння вбивств; 4) обстановка скоєння вбивств; 
5) ознаки скоєння вбивств (слідова картина); 6) криміналістична ха-
рактеристика особи злочинця (убивці); 7) криміналістична характе-
ристика особи потерпілого (жертви); 8) зв’язок конкретного епізоду 
з даною серією вбивств; 9) мети й мотиви скоєння вбивств.

Не менш важливим елементом є й слідова картина вбивства. 
При скоєнні серійних убивств, залежно від виду вбивства, різна й 
слідова картина. Слідова картина являє собою сукупність різних 
слідів, залишених убивцею й жертвою на місці скоєння злочину. До 
них ставляться: а) всі матеріальні сліди, які залишаються на жертві 
від знаряддя вбивства; б) сам труп; в) знаряддя злочину; г) різні 
сліди від взуття, відбитки пальців; д) недокурки від сигарет і інші 
сліди, які свідчать про перебування злочинця на місці вбивства.  
У деяких випадках слідів більше на місці скоєння вбивства, в інших 
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перевагу слідів можна простежити на місці виявлення трупа. Таке 
кількісне розходження допомагає слідчому відрізнити місце скоєння 
вбивства від місця виявлення трупа або від місця його розчленову-
вання.

При розслідуванні серійних убивств дуже велике значення має 
питання віднесення певного епізоду до даної серії вбивств. тут важ-
ливо з’ясувати: чи є ці кілька вбивств серією, чи відноситься 
цей епізод до даної серії, якщо відноситься, то чим це можна 
підтвердити? Якщо зв’язок підтверджується, то на підставі вже на-
явних даних можна зробити певні висновки та ставити питання про 
об’єднання кримінальних справ.

способи підготовки до вбивства це дії злочинця по готуванню 
до вбивства: 1) продумування деталей скоєння вбивства й приховання 
слідів злочину (сюди ставиться й продумування способу здійснення 
вбивства); 2) обрання певного знаряддя вбивства (вогнепальної, хо-
лодної зброї); 3) збирання інформації про жертву (інформація може 
бути різної: відомості про розпорядок дня, родині, знайомствах, ха-
рактері жертви, звичках і ін.); 4) підбор транспорту, за допомогою 
якого злочинець збирається вчинити злочин (іноді злочинець може 
використовувати кілька транспортних коштів); 5) вибір місця, зруч-
ного злочинцеві часу для скоєння вбивства; 6) створення певних 
умов для скоєння вбивства.

Спосіб скоєння й приховання злочину є основою криміналістичної 
характеристики вбивств. Людину можуть позбавити життя шляхом 
побиття руками або ногами, скидання з висоти або з автомо-
біля, що рухається (транспортного засобу), отруєння, удушення, 
утоплення, а також з використанням вогнепальної й холодної 
зброї, а також іншими способами. Безпосереднє скоєння вбивства 
характеризується нанесенням жертві поранень і ударів, які стали 
смертельними для неї. Більше точну інформацію про спосіб скоєння 
вбивства надає експерт, що провадить судово-медичну експертизу. 
Він більш детально може сказати, як було нанесене поранення або 
удар: з якої сторони, під яким кутом, яким предметом, якщо це вогне-
пальне поранення, то з якої відстані стріляв злочинець, який калібр 
зброї він використовував, у якому положенні перебувала жертва під 
час вбивства. Спосіб вбивства може вказати на стать злочинця, його 
фізичну чинність, спеціальні навички, можливий рід занять, війсь-
ковий або інший досвід, уміння володіти певними видами зброї.

До способів приховання вбивств ставляться дії злочинця по 
знищенню або прихованню трупа або його частин, переміщенню 
трупа з місця вбивства в інше місце, розчленовуванню й спот-
ворюванню трупа, прихованню знаряддя вбивства, одягу й 
взуття вбивці, речей, які належали жертві, знищенню слідів на 
місці вбивства, інсценівці вбивства під самогубство, нещасний 
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випадок, несподівану смерть, що наступила природним шляхом. 
Спосіб приховання вбивства може вказувати на зв’язок злочинця й 
жертви. Так, наприклад, убивства, які замасковані під інсценівку, 
звичайно відбуваються особами, які були близькі з потерпілим, у 
яких найчастіше й з’ясовують причину смерті жертви. Злочин також 
може бути зроблено найманим убивцею, тобто за замовленням. 

Спосіб приховання вбивства залежить якоюсь мірою й від 
взаємозв’язку злочинця з жертвою. Це пов’язане з тим, що в зло-
чинця своєрідна психологія: якщо злочинець до вбивства не був 
знаком з жертвою, те найчастіше він позбувається від трупа шляхом 
переміщення його з місця вбивства, викидання з автомобіля або, 
наприклад, закриває гілками, землею, скидає з обриву. Дана обста-
вина може вказувати на те, що злочинець під час скоєння злочину 
був наляканий і розгублений. Якщо ж злочинець знав жертву до 
вбивства, то в такому випадку найпоширенішим способом прихо-
вання слідів злочину є спалення трупа, утоплення, розчленовування, 
спотворювання трупа кислотою. Так звані професіонали своєї справи, 
або, інакше кажучи, наймані вбивці, використовують різні способи 
приховання злочину – все залежить від переваги вбивцею того або 
іншого способу.

При розслідуванні серійних убивств певне значення має обста-
новка скоєння злочину, що містить у собі місце, час скоєння зло-
чину, місцевість, де було скоєне вбивство, предметна обстановка.

Місце вбивства звичайно пов’язане з житлом злочинця або його 
жертви, з місцем проводження вільного часу, зі шляхами пересування 
потерпілого на роботу, до місця відпочинку, до рідних, знайомим. 
При скоєнні серійних убивств місце скоєння вбивства може збіга-
тися, наприклад, у межах якого-небудь району, міста. Іноді вбивця 
вибирає схожі місця по навколишньому оточенню, у якій йому зручно 
робити свої злочини. Наприклад, сексуальні серійні вбивства відбу-
ваються найчастіше в певнім житлі або в певнім місці. Це пов’язане 
із психологічним сприйняттям убивцею місця скоєння вбивства. Але 
більшість серійних убивств відбуваються в різних місцях.

Якщо вбивство відбувається способом, що пов’язаний із засто-
суванням автомобіля, то місцем убивства вибирається маршрут, що 
має різкі повороти, що проходить по березі моря, ріки, озера, ли-
ману, прірви, яру.

Знаючи хоча б кілька обставин обстановки здійснення злочину, 
можна попередити здійснення нового вбивства.

література
1. Афанасьєв С.А., Іванов В.И., Новик В.В. Особливості роз-

слідування сексуально-садистських убивств:Навчальна допомога. 
Київ.,1993. – 80 с. 



�1�

2.  Бахін В. П. Слідча практика: проблеми вивчення й удоско-
налювання. – К.: Лыбидь, 1991; C.31

3. Бабаева Э.У., Пілецкая С.М., Самойлов Ю.М. Селиванов Н.А. 
Про розкриття й розслідування навмисних убивств, зроблених най-
маними особами (інформаційно-методичний лист). Київ., 1990. С. 2.

4. Тіщенко В.В. Корисливо-Насильницькі злочини: криміналіс-
тичний аналіз. Монографія. Одеса «Юр.література», 2002. 

5. Криміналістика / Під ред. В. Ю. Шепитько. – Харків: Одиссей,  
2001, – С. 32.

6. Лукашевич В. Г. Проблеми оптимізації діяльності з розсліду-
вання злочинів. Теоретичні та практичні проблеми використання, мож-
ливостей криміналістики й судової експертизи в розкритті й розсліду-
ванні злочинів. Укр. академія внутрішніх справ, К. 1996. – С. 17-26.

с.о. саінчин 
одеська обласна колегія адвокатів

ОсОБЛИвОсТІ вИзНАЧЕННя сЛІдЧИХ сИТУАцІЙ  
ТА дІЙ сЛІдЧОгО ПРИ РОзсЛІдУвАННІ дІТОвБИвсТв 

Статтею 27 Конституції України визначено, що кожна людина 
має невід’ємне право на життя. Основний закон нашої держави не 
тільки декларує, але й гарантує захист життя людини, його прав і 
свобод, покладаючи ці функції на державу. Крім цього в Основному 
Законі, а саме у ст. 3 зазначається, що людина, її життя й здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека є в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Затвердження й забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави.

предметом нашого дослідження є проблеми, пов’язані з розсліду-
ванням дітовбивств. Особливостям розслідування даного виду вбивств 
були присвячені роботи відомих учених-криміналістів і судових ме-
диків, таких як: Авдєєв М.І., Бородін С.В., Відонов Л.Г., Міньков- 
ський Г.М. (1), Колмаков В.П. (2), Попов Н.В. (3), Саінчин О.С. (4).  
Однак слід зазначити, що в зазначених роботах деякі проблеми роз-
слідування дітовбивств знайшли своє відображення не на достат-
ньому рівні. Усунення цієї прогалини і є метою даної статті.

Нашу увагу звернули особливості проведення окремих слідчих 
дій, а саме  алгоритм дій на першочерговому етапі. 

Відомий науковець з криміналістики Саінчин О.С. провів дослід-
ження кримінальних справ про дітовбивства за період з 1997 до 
2005 року, що дало йому змогу припустити, що першопочаткова 
слідчо-оперативна ситуація стосовно розглядаємої категорії справ на 
початковому етапі перевірки інформації може бути наступною:
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ситуація перша – до чергової частини МВС надійшло пові-
домлення чи заява про зникнення у жінки вагітності чи ново-
народженої дитини.

В тому випадку, коли в заяві чи повідомленні містяться відомості 
про зникнення дитини, належить встановити: а) чи дійсно зник ново-
народжений малюк, за яких обставин та яка його доля; б) наскільки 
обґрунтована та передбачена ймовірність насильницької смерті дитини.

Перевірку слідує починати із вияснення та встановлення об-
ставин, викладених в заяві. При цьому необхідно отримати відповіді 
на такі запитання: 1) про яку жінку повідомляє заявник; 2) що відомо 
заявнику про строки вагітної жінки; 3) що він знає про обставини 
пологів та місцезнаходження дитини; 4) хто, крім заявника, знає про 
викладенні факти. 

ситуація друга – є слідчо-оперативна інформація про зник-
нення вагітності останніх місяців чи новонародженої дитини у 
певної жінки.

Під час перевірки інформації що надійшла до слідчого, вагому до-
помогу можуть надати працівники міліції безпосередньо оперативно-
розшуковим шляхом, що направлений на встановлення особи, якій 
була віддана дитина на виховання. За допомогою органів міліції і 
дитячих будинків перевіряється чи не була виявлена на місці вказа-
ному підозрюваною, підкинута дитина. Якщо підозрювана заперечує, 
що була вагітна чи в неї в певний час виникли пологи, це можливо 
перевірити шляхом направлення її на судово-медичну експертизу.

На розгляд експерту ставляться наступні питання: 1) чи народ-
жувала особа що оглядається; 2) якщо особа що оглядається народ-
жувала, то який строк після пологів; 3) чи знаходилась особа що 
оглядається в післяпологовому стані.

Коли після пологів пройшов час, експерт може не відповісти 
на питання про строк давності вагітності. В таких випадках екс-
перти відмежовують встановленням факту колишніх пологів та від-
повідають на питання чи народжувала жінка, безвідносної давнини 
пологів. Такий висновок експерта не дає можливості перевірити по-
яснення підозрюваної, якщо труп немовля знайдено через 2-3 місяці. 
В зв’язку з цим необхідно використовувати інші докази відносно часу 
вагітності та пологів, зокрема до них можуть бути віднесені медичні 
документи, складені в зв’язку із зверненням жінки за час вагітності 
до жіночої консультації, пояснення свідків та інше. 

ситуація третя – до правоохоронних органів надійшла заява 
матері новонародженої дитини про смерть дитини, чи мати но-
вонародженої дитини з’явилась з повинною про дітовбивство.

Для того щоб довести винний характер дій чи без діяльності ма-
тері, необхідно з’ясувати та надати оцінку приблизно наступний обсяг 
обставин: 1) налаштовувалась мати до народження дитини, придбала 
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для дитини речі; 2) чи казала вона комусь про своє бажання мати 
чи не мати дитину; 3) чи сховувала вона від когось свою вагітність 
й вказувала бажання щоб дитина народилась мертвою; 4) чи була 
вона на бліку вагітних в жіночий консультації, чи використовувала 
дикретну відпустку; 5) чи зверталась вона за проведенням аборту 
в медичний заклад або намагалась зробити аборт поза медичного 
закладу; 6) чи відмовлялась вона від отримання медичної допомоги 
за час пологів та чому пологи відбулись за межами медичного за-
кладу; 7) хто був присутній при пологах, чи немає різниці між свід-
ченнями підозрюванної та присутніх при пологах людини, причини 
смерті дитини; 8) чи сховувала мати труп новонародженого, та чим 
це повязане; 9) чи мається різниця між поясненням підозрюванної та 
висновком судово-медичної екпертизи про народження живої дитини 
та причини її смерті, якщо мати пояснює що народила мартву ди-
тину, необхідно встановити та надати оцінку її відношення до цього 
факту (наприклад чи була мати розачарпована смертю дитини та ін.);  
10) хто батько дитини, яке відношення його до народження дитини; 
11) чи знали про вагітності й пологах батьки, родичи жінки й інші;

ситуація четверта – знайдено труп новонародженого, особа 
трупа, причина смерті, особа злочинця не встановленні.

У випадках коли основою для порушення карної справи було 
знайдення трупа новонародженого, до первинних слідчих дій й опе-
ративно-розшукових заходів відносяться: 1) огляд трупа новонарод-
женого та місця його знайдення; 2) пошукові заходи направлені на 
встановлення осіб, які мають причетність до скоєння дітовбивства; 
3) призначення судово-медичної експертизи трупа. 

Огляд трупа дитини важливо поєднати з оглядом поблизу розта-
шованих житлових або інших помешкань для виявлення слідів по-
логів, якщо маються основи вважати, що труп дитини був винесен 
з якоїсь квартири, де були пологи чи було скоєно дітовбивство. 
Огляд місця пригоди повинен проводиться разом з оперативно-роз-
шуковими заходами. На основі даних, отриманих на місці пригоди, 
слідчий та працівники міліції приймають невідкладні міри, а саме:  
1) обстежують район пригоди за межами оглядаємої території з 
метою виявлення слідів чи предметів; 2) виявляють та опитують 
можливих свідків; 3) встановлюють осіб, які можуть впізнати речі, 
виявлені на місці огляду; 4) визначають коло осіб, серед яких необ-
хідно шукати мати новонародженої дитини, труп якої знайдено, або 
осіб які мають причетність до злочину.

Крім вищевказаних типових ситуаціях, о яких вже писали відомі 
вчені в області криміналістики проаналізувавши матеріали кримі-
нальних справ за вказаний період до цього часу, нами зроблено вис-
новок, про те що існує п’ята типова слідча ситуація: до чергової 
частини міліції з медичного закладу надійшло повідомлення про 
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звернення жінки з вираженими ознаками недавніх пологів по за 
медичного закладу.

При перевірці такого повідомлення, необхідно отримати від вка-
заної жінки пояснення про обставини й строку вагітності, час й місця 
пологів, а також місце знаходження новонародженої дитини, чи її 
трупа, незалежно від того живий він чи ні, згідно її пояснень це був 
плід мертво народженим чи живим.

Як показує вивчення кримінальних справ про дітовбивства, жінки 
в таких випадках зазвичай не відмовляються від вагітності, та при 
першому допиті вказують на місцезнаходження трупа новонародже-
ного, однак заявляють про те що відбувся аборт, виникли пологи, 
дитина народилась мертвою та т.п. В тому випадку коли жінка не 
відмовляється вказати місцезнаходження новонародженого, питання 
про порушення карної справи залежить від результатів огляду трупа 
та його медичного обстеження.

Виходячи з вищевикладеного можливо зробити висновок про те 
що в теперішній час спостерігаються зміни слідчих ситуацій, а саме 
появляються нові типові слідчі ситуації, дослідження з яких ще не 
проводились.
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КРИМІНАЛІсТИЧНА ТА ОПЕРАТИвНО-РОзшУКОвА 
ІНФОРМАцІя: ПОНяТТя ТА сПІввІдНОшЕННя

Починаючи із 60-х років ХХ століття розкриття і розслідування 
злочинів переважна більшість криміналістів визначають як процес 
виявлення, вилучення, накопичення, переробки та використання ін-
формації, тобто як інформаційний процес. Важливість інформаційного 



�1�

забезпечення розкриття і розслідування злочинів як специфічного 
процесу кримінально-процесуального пізнання є загальновизнаною, 
оскільки неможливо уявити процес розкриття злочину без забезпе-
чення інформацією. У сучасній науці поняття «інформація» є одним 
із фундаментальних, зміст якого не є однозначним, а залежить від 
сфери застосування. Під інформацією розуміють повідомлення відо-
мостей, даних; відображення предметного світу, які проявляються у 
вигляді сигналів та знаків тощо.

Аналіз юридичної літератури показав, що термін «інформація» 
використовується у чистому вигляді, що є зрозумілим і не пот-
ребує будь-яких пояснень, а також вживається з різноманітними 
означувальними словами: «правова», «юридична», «судова», «дока-
зова», «оперативно-розшукова», «орієнтуюча», «тактична», «опера-
тивно-тактична», «криміналістична», «криміналістичного характеру», 
«первісна», «процесуальна», «слідча», «непроцесуальна» інформація 
тощо. Необхідно відмітити, що у науковій криміналістичній літературі 
неодноразово висловлювалися певні сумніви щодо необхідності та 
доцільності запровадження в науковий обіг усих названих терміно-
логічних словосполучень, заміна усталених в теорії та закріплених в 
законі понять терміном «інформація» з позначувальними словами.

Розглядаючи питання співвідношення «криміналістичної» та «опе-
ративно-розшукової» інформації, перш за все зауважимо, що вва-
жаємо терміни «криміналістична інформація» та інформація «кримі-
налістичного характеру» тотожними, між якими відсутні істотні 
розбіжності. 

Криміналістичній інформації в різних аспектах приділялася увага 
в наукових дослідженнях Р. С. Бєлкіна, А. А. Дуднікова, А. А. Кузов-
нікова, Є. Д. Лукьянчикова, Г. А. Матусовського, О. П. Пацкевича,  
М. А. Погорецького, Н. С. Польового, М. В. Салтевського, Д. І. Сулей- 
манова, М. Н. Хлинцова та інших.

Інформацію, що обертається у сфері розслідування злочинів проф. 
М. В. Салтевський називає криміналістичною і звертає увагу на її 
специфічні ознаки: використовується в сукупності з іншими видами 
інформації, утворюючи систему, яка дозволяє встановити обставини 
події злочину; в інформаційній системі має домінуюче значення; 
слідчий отримує її шляхом проведення слідчих дій та організаційних 
заходів, а орган дізнання – шляхом проведення оперативно-розшу-
кових заходів. 

Проф. Є. Д. Лук’янчиков пропонує терміном «кримінілістична 
інформація» позначати відомості про криміналістично значимі оз-
наки злочину, які вилучено із залишених ним слідів суто кримі-
налістичними засобами (у тому числі й оперативно-розшуковими), 
що мають відношення до розкриття, розслідування та запобігання 
злочинів. Як бачимо, у визначенні містяться вказівки на джерела та 
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механізм виникнення криміналістичної інформації, а саме: відобра-
ження як процес, в ході якого проходить відтворення (перенесення) 
властивостей та ознак одного об’єкта на інший, породжує джерело 
інформації. Якщо відображення пов’язано із злочинною подією, то 
джерела, що виникають внаслідок взаємодії, містять криміналістичну 
інформацію.

Оперативно-розшукова інформація також була предметом чис-
ленних наукових пошуків та широких дискусій, внаслідок яких її 
визначають як відомості, одержані шляхом проведення оперативно-
розшукової діяльності на основі передбачених Законом України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» підстав для вирішення завдань, 
пов’язаних з пошуком і фіксацією фактичних даних про протиправну 
діяльність окремих осіб та груп, розвідувально-підривну діяльність 
спеціальних служб іноземних держав і організацій з метою припи-
нення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а 
також отримання інформації в інтересах суспільства і держави. Спо-
собами одержання такої інформації є передбачені ст. 8 Закону «Про 
оперативно-розшукову діяльність» оперативно-розшукові заходи. 

Оперативно-розшукова інформація складає зміст матеріалів ОРД, 
що являють собою матеріально фіксовані джерела, що виникають у 
процесі здійснення оперативно-розшукових заходів, які містять відо-
мості (інформацію) про ознаки злочину, причетних до нього осіб, а 
також інші дані, що сприяють його розкриттю. 

Не зупиняючись докладніше на сутності цього специфічного виду 
інформації, назвемо лише деякі елементи її змісту, зокрема: відомості, 
що характеризують оперативно-тактичну обстановку на території, що 
обслуговується; психологічні особливості осіб, підозрюваних у під-
готовці та вчиненні злочинів; види й способи вчинення злочинів; 
прикмети злочинців, викрадених речей; відомості про злочини, що 
плануються й готуються тощо. 

Важливою ознакою оперативно-розшукової інформації є те, що 
вона може бути отримана в тому числі й у ході превентивної діяль-
ності оперативно-розшукових підрозділів (у момент підготовки чи 
вчинення злочину), а для інших видів інформації характерне лише 
їх ретроспективне пізнання, що здійснюється переважно у формі 
кримінально-процесуального доказування.

Можна дійти висновку, що оперативно-розшукова інформація є 
різновидом криміналістичної інформації, специфічною за методами 
одержання й режимом використання, що забезпечує конспірацію, 
надійну зашифровку джерел, можливість перевірки повідомлюваних 
відомостей і їх використання тільки зацікавленими працівниками ор-
ганів кримінальної юрисдикції.

Отже спільним для криміналістичної та оперативно-розшукової 
інформації є: мета їх отримання (боротьба із злочинністю). У частині 
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боротьби зі злочинністю оперативно-розшукова інформація є видом 
криміналістичної.

Відрізняються досліджувані види інформації: 
1)  Методами отримання і режимом використання, які забез-

печують конспірацію, надійну шифровку джерел, можливість пере-
вірки отриманої оперативно-розшукової інформації та її використання 
тільки зацікавленими оперативними та слідчими підрозділами органів 
внутрішніх справ. 

2)  Зміст операвно-розшукової інформації є ширшим і не пов-
ністю поглинається змістом криміналістичної інформації, оскільки в 
нього включені відомості не тільки про явища, події, обставини, зміни 
у середовищі, які виникають в результаті злочинів (зміст криміналіс-
тичної інформації), але й широке коло явищ, обставин, подій, що 
впливають на злочинність вцілому і на злочинну поведінку окремих 
осіб, а також відомості про розвідувально-підривну діяльність спе-
ціальних служб іноземних держав і організацій з метою припинення 
правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також 
отримання інформації в інтересах суспільства і держави.

3) Оперативно-розшукова інформація може бути отримана в тому 
числі й у ході превентивної діяльності оперативно-розшукових підроз-
ділів (у момент підготовки чи вчинення злочину), а для отримання 
іншої криміналістичної інформації (не оперативно-розшукової) харак-
терне лише ретроспективне пізнання, що здійснюється переважно у 
формі кримінально-процесуального доказування.

Вказані відмінності оперативно-розшукової інформації від іншої 
криміналістичної, не дають підстав для ставлення до неї, як до такої, 
що не має доказового значення, оскільки за певних умов та від-
повідно до вимог кримінально-процесуального закону матеріали ОРД, 
в яких вона міститься, можуть бути використані для отримання від-
повідних доказів у кримінальній справі. 

З.в. сиМоненко 
київський національний університет імені тарас Шевченка

ОКРЕМА дУМКА сУддІ У КРИМІНАЛЬНОМУ  
ПРОцЕсІ УКРАїНИ

На етапі реформування кримінально-процесуального законо-
давства України, законодавчий орган держави робить все більше 
спроб приблизитись до формату кримінально-процесуального законо-
давства європейської правової держави. Це проявляється у прийнятті 
нових нормативно-правових актів, реформуванні судової системи,  
тощо.
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У Законі України «Про судоустрій та статус суддів», який був 
прийняти 7 липня 2010 року, передбачено такі принципи здійснення 
судового розгляду справ як колегіальний та одноособовий. Аналогічна 
засада міститься у ст.17 КПК України. Постановляючи вирок, суд 
повинен вирішити питання, перелік яких визначено у ст. 324 КПК 
України, розглядаючи їх у тій послідовності, в якій вони викладені у 
статті. Крім питань, що підлягають обов’язковому вирішенню в на-
радчій кімнаті, судді можуть розглядати й інші питання, спрямовані 
на встановлення об’єктивної істини у кожній кримінальній справі. 
При вирішенні кожного окремого питання ніхто з суддів не має 
права утримуватися від голосування. Вирок підписують усі судді чи 
один суддя, коли справа розглядалась ним одноособово. Суддя, який 
залишився в меншості, має право викласти письмово свою окрему 
думку, яка приєднується до справи, але оголошенню не підлягає. 
Таке право судді передбачено в ст.339 КПК України. 

Взагалі, окрема думка судді –це форма відображення незгоди одного 
із суддів з рішенням суду в цілому або його частини щодо конкретної 
кримінальної справи. Окрема думка судді підшивається до винесеного 
рішення по справі, а отже це є прямим доказом прояву правового 
явища, що притаманне конституційному та законному правосуддю.

Існування такого правового інституту в Україні не є новизною, 
оскільки він існує в багатьох країнах. Так, аналогічний інститут пе-
редбачений в Регламенті Міжнародного суду ООН, який встановлює, 
що, коли рішення у цілому або в частині не відбиває одностайної 
думки суддів, кожний суддя має право подати свою окрему думку 
(англ. separate opinion, франц. opinion idividu-elle). 

На практиці почали відрізняти окрему думку судді як вияв незгоди 
з рішенням більшості лише з певних мотивів при підтримці рішення 
у цілому і особливу думку як вираз більш повної незгоди з точкою 
зору більшості та її аргументами, закріпленими в рішеннях суду. 
Така практика закріплена в Регламенті Міжнародного суду ООН: 
«Кожний суддя може, якщо побажає, додати до рішення виклад своєї 
окремої думки як при незгоді, так і при згоді з думкою більшості» 
(ст. 95, § 2; ред. від 14.IV 1978). Цю практику прийняли також інші 
міжнародні організації. У Регламенті Європейського суду з прав лю-
дини від 4.ХІ 1998, наприклад, закріплено норму: «Будь-який суддя, 
що взяв участь у розгляді справи, має право додати до рішення ок-
рему думку, яка або не суперечить рішенню, або висловлює незгоду 
з ним» (правило 74, § 2).

На мій погляд, у КПК України має бути чітко встановлено спосіб 
і послідовність викладення окремої думки судді. Твердження, що ок-
рема думка судді не є процесуальним рішенням, не позбавляє права 
розглядати окрему думку судді як процесуальний документ, що має 
певну значимість при розгляді кримінальної справи. 
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Сьогодні суддя, який при постановленні вироку залишився в мен-
шості, не бачить сенсу викладати окрему думку, оскільки вона немає 
юридичної значимості. У КПК не передбачено процедури закріплення 
письмової форми вираження цієї окремої думку, ні значення, ні вико-
ристання її при подальшому розгляді кримінальної справи. Перегляд 
вироку в апеляційній інстанції можливий виключно в межах поданих 
апеляцій. Кримінально-процесуальний кодекс України не містить 
жодних інших процесуальних можливостей для перегляду рішення 
суду першої інстанції вищестоящим судом, окрім подання апеляції 
на вирок чи постанову(ухвалу) суду.

Не встановлена така процесуальна можливість і в касаційній ін-
станції. У ст. 395 КПК України визначено, що касаційний суд пере-
віряє законність та обґрунтованість судового рішення за наявними в 
справі і додатково поданими матеріалами в тій частині, в якій воно 
було оскаржене. Хоча дана стаття містить виняток із загального 
правила, пов’язаного з можливістю суду касаційної інстанції вправі 
вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується стано-
вище засудженого чи виправданого. Щодо можливості оскарження 
рішення за наявності окремої думки судді не визначено.

Крім того, у проекті нового КПК України взагалі не передба-
чається такого права судді як право на окрему думку. 

Узагальнюючи вищевикладене, пропоную доповнити чинне зако-
нодавство нормою про те, що окрема думка судді у будь-якій кримі-
нальній справі має стати підставою для перегляду судового рішення 
в порядку апеляційного та касаційного провадження. Крім того, не-
обхідно визначити чіткий порядок оформлення та викладення окремої 
думки судді, її юридичне значення на кожній стадії провадження у 
справі. 

Неврегульованість процесуальної процедури щодо викладення та 
процесуальної форми окремої думки судді дає підстави вважати, що 
норма КПК, яка визначає таке право судді є «мертвою» та не має 
юридичного значення. 

Вважаю, що право судді на окрему думку повинно бути не абс-
трактним, а чітко врегульованим кримінально-процесуальним законо-
давством, оскільки право судді на окрему думку – це форма незгоди 
судді з рішення суду – повністю або частково, що є виявом неза-
лежності судді під час розгляду кримінальних справ у судді. 
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о.М. сіверсЬкий
київський національний університет імені тараса Шевченка

зАБЕзПЕЧЕННя явКИ свІдКА

Актуальність теми обумовлена тим, що кримінальна справа не 
може обійтися без особи свідка, незалежно від того, чи залишиться 
така особа свідком з кримінальної справи, чи набуде в майбутньому 
статусу підозрюваного, обвинуваченого. Від того, як виконує свідок 
свій обов’язок з’явитися за викликом особи, у провадженні якої пе-
ребуває кримінальна справа, залежить якість і строки розслідування 
кримінальної справи. 

Оскільки питання забезпечення явки свідка потребує докладного 
вивчення і регламентації, в даній статті розглянуто деякі питання від-
повідальності свідка за невиконання обов’язку явки за викликом.

Так, свідки не з’являються на виклики слідчого, що призводить до 
неможливості в процесуальні строки розслідувати кримінальну справу, 
відновити порушені права та забезпечити заходи виконання зобов’язань.

Наприклад, згідно листа від 05.10.2009р. слідчого Г.І.Климович, 
адресованому на ім’я Голови комітету з питань регламенту, депутат-
ської етики, та забезпечення діяльності Верховної Ради України, у 
кримінальній справі про отруєння кандидата в президенти України, 
свідку-народному депутату Я., протягом 2009року було направлено 
10 повісток, але він ні разу на з’явився, і не повідомив слідчого про 
причину неявки.

Екс-міністр внутрішніх справ Л. 5 разів у кримінальній справі 
не з’явився на виклики слідчого. В зв’язку з цим, судом прийнято 
рішення про зміну Л. запобіжного заходу на тримання під вартою.

Суддя Г. отримала 700 повісток від прокуратури по кримінальних 
справах-але жодного разу не з’явилася.

У всіх випадках, виправданням у названих осіб було, що вони не 
отримували повістки, або знаходилися на лікарняному. В подальшому 
дані доводи не знаходили підтвердження.

Існує також відповідальність свідка за злісне ухилення від явки 
до суду, органів розслідування за ч. 1 ст. 185-3 та ст. 185-4 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення без поважних причин. 

Притягнення свідка до адміністративної відповідальності відбу-
вається судом по результатам розгляду матеріалів перевірки–надіс-
ланого слідчим за місцем провадження розслідування. У випадку зліс-
ного ухилення до суду адміністративне стягнення накладається судом, 
який розглядає справу по якій свідок ухиляється від явки до суду. 

На сьогодні механізм притягнення свідка до відповідальності за 
ухилення від явки до суду та слідчого в чинному КПК детально не 
виписаний. 



�2�

Автор вважає, що необхідно виписати відповідальність осіб, від 
яких залежить явка свідка, а не тільки самого свідка. Це можуть 
бути керівника підприємства, де свідок працює, батьки свідка, інші 
особи, від яких залежить його явка.

Крім того, явка свідка носить не тільки юридичний характер, а 
ще й моральний, релігійний, психологічний, то, як людина сприймає 
такий виклик, його рівень правосвідомості.

В новому проекті КПК, реєстраційний номер 1233 від 13 грудня 
2007 року, підготовленого народними депутатами Мойсиком В.Р. та 
іншими [1] у п.5,6 ст. 140 усунуті зазначені недоліки шляхом роз-
криття порядку здійснення приводу: «Про привід особа, яка здійснює 
дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд – ухвалу. У них 
повинні бути зазначені прізвище, ім’я та по батькові особи, яка під-
лягає приводу, місце її проживання, роботи або навчання, підстави 
застосування приводу, коли і куди повинна бути доставлена ця особа, 
кому доручається здійснити привід. Копія постанови або ухвали про 
привід надсилається для виконання до органу внутрішніх справ або 
відповідного підрозділу органу дізнання за місцем провадження у 
справі або за місцем проживання, роботи чи навчання особи, яка 
підлягає приводу. Особа, яка виконує постанову (ухвалу) про привід, 
зобов’язана ознайомити з нею особу, яка підлягає приводу.

При встановленні злісного ухилення від явки до суду адміністра-
тивне покарання накладається безпосередньо судом, який розглядає 
справу, в якій особа викликана як свідок.”

Важливим питанням є забезпечення явки неповнолітнього свідка, 
та чітка законодавча регламентація його механізму.

Варто погодитися з думкою, вираженою в проекті КПК України 
№1233, що привід не може застосовуватися до неповнолітніх у віці 
до 14 років. Така сама позиція представлена в КПК Російської Фе-
дерації в ч. 6 ст. 113 [2]. 

Вважаю, в ч. 2 ст. 70 та ч. 3 ст. 72 КПК України, та в цілому в 
Кримінально-процесуальному кодексі необхідно зазначити обов’язок 
викликати неповнолітнього свідка через законного представника, як і 
проводити допит, як це наприклад передбачено в Кримінально-проце-
суальному кодексі Російської Федерації в ч. 6 ст. 113, в якій вказано 
«Не підлягають приводу неповнолітні у віці до чотирнадцяти років, 
вагітні жінки, а також хворі, які за станом здоров’я не можуть зали-
шати місце свого перебування, що підлягає посвідченню лікарем».

Автор вважає, що норму (ст. 71) чинного КПК слід доповнити час-
тиною 3 такого змісту: «При встановленні злісного ухилення свідка 
від явки до органів досудового слідства, слідчий або особа, що про-
вадить дізнання, складають протокол, який разом з матеріалами пе-
ревірки надсилається до районного (міського) суду для притягнення 
свідка до адміністративної відповідальності.
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національна академія служби безпеки україни

АКТУАЛЬНІ ПИТАННя РЕФОРМУвАННя 
КРИМІНАЛЬНО-ПРОцЕсУАЛЬНОгО  

зАКОНОдАвсТвА УКРАїНИ

Прийняття у 1996 році Конституції України, яка передбачала 
суттєві зміни у структурі кримінальної юстиції, зокрема в розподілі 
повноважень прокуратури та суду, підвищення ролі суду у питаннях, 
пов’язаних із обмеженням прав та свобод громадян, запровадження 
інституту присяжних засідателів, позбавлення функції досудового 
розслідування органів прокуратури і таке інше поставило на по-
рядок денний прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу 
України.

Однак, концептуально новий підхід до реформування кримінальної 
юстиції викликав серед науковців та фахівців-практиків запеклу 
дискусію, яка закінчилася проведенням «малої судової реформи». 
У межах названої реформи було внесено суттєві зміни до чинного 
КПК України 1960 року. Втім, незважаючи на тимчасове розв’язання 
низки нагальних кримінально-процесуальних проблем, потреба у ра-
дикальних перетвореннях не зникла. Про це свідчать вісім спроб 
підготувати проект нового кодексу, більшості з яких бракувало чіткої 
концепції оновлення кримінального процесу, які б забезпечили його 
відповідність міжнародним стандартам у сфері захисту прав людини 
з одного боку та ефективну діяльність системи правоохоронних ор-
ганів з іншого. 

Подальші зусилля України до її інтеграція в європейський еко-
номічний та правовий простір визначили необхідність приведення 
чинного законодавства у відповідність до європейських вимог та 
стандартів, зокрема і у сфері кримінальної юстиції. Це активізу-
вало роботу над реформуванням кримінально-процесуального зако-
нодавства, яка увінчалася схваленням в червні 2011 року проекту 
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нового КПК України на засіданні Робочої групи при Президентові 
України з питань реформування кримінального судочинства та його 
наступним оприлюдненням на сайті Міністерства юстиції України. 

Проект нового КПК України розроблений з урахування напра-
цювань попередніх років, пропозицій державних органів, які здійс-
нюють правозастосовну діяльність у сфері кримінальної юстиції, та 
думки представників провідних вищих навчальних закладів. Після 
експертизи Європейської комісії «За демократію через право» (Ве-
неціанська комісія) він буде винесений на розгляд Верховної ради  
України. 

Серед позитивних новел у проекті нового КПК України можна 
відзначити встановлення реальної процесуальної рівності сторін і 
змагальності процесу, розширення прав підозрюваного (обвинуваче-
ного, підсудного) і потерпілого, оптимізацію процедури досудового 
розслідування, удосконалення судового контролю, скасування по-
вернення справ на додаткове розслідування, спрощення процедури 
оскарження судових рішень, запровадження угоди у кримінальному 
провадженні і таке інше.

Окремо слід відзначити щодо введення нових видів кримінально-
процесуального провадження, які мають «розвантажити» суди і ор-
гани досудового розслідування. Насамперед ідеться про дізнання, 
тобто спрощену форму досудового розслідування кримінальних про-
ступків, яка певною мірою є аналогом сьогоднішньої протокольної 
форми досудової підготовки матеріалів, та наказне провадження, яке 
є спрощеною процедурою постановлення судом рішення про пока-
рання особи без проведення судового засідання у випадках, якщо 
вина особи доведена матеріалами розслідування і така особа визнає 
свою вину та не заперечує проти покарання. Таким чином, сукуп-
ність цих ідеологічно нових постулатів провадження кримінальних 
процедур надасть змогу суттєво посилити захист прав людини та 
підвищити ефективність розслідування злочинів. 

Згідно з проектом нового КПК України, звужується коло ві-
домств, які мають право проводити розслідування злочинів у формі 
досудового слідства. До них будуть віднесені лише слідчі підрозділи 
Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та податкової міліції 
Державної податкової служби України. 

У проекті також передбачено, що слідчого буде віднесено до сто-
рони обвинувачення у кримінальному процесі. Нині існуючі подвійні 
стандарти соціалістичної ідеології кримінального процесу штучно 
визначають слідчого процесуальною особою, що перебуває між сто-
ронами обвинувачення і захисту. В практичній площині зазначене 
унеможливлювало забезпечення його об’єктивності та неупередже-
ності, бо де-факто слідчі завжди перебували на боці обвинувачення 
і їх розслідування мало обвинувальний характер.
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Значно розширено арсенал слідчих дій завдяки запровадженню 
категорії негласних слідчих (розшукових) дій, які по суті є опера-
тивно-розшуковими заходами, та врегульовано на рівні процесуаль-
ного закону порядок їх проведення.

До новел відноситься уведення норм, що дають можливість укла-
дати угоди між потерпілим і обвинуваченим, а також між прокурором 
і обвинуваченим. Зазначене дозволить більшою мірою враховувати 
інтереси потерпілої сторони, істотно заощадити час і ресурси органів 
досудового розслідування та зменшити застосування до громадян 
репресивних заходів кримінально-правового характеру.

Ліквідовується стадія перевірки інформації про злочин та по-
рушення кримінальної справи, що, на думку розробників проекту 
кодексу, дозволить заощадити ресурси і час, які витрачаються на 
досудове розслідування.

Спрощується процедура проведення окремих слідчих дій, пе-
редбачається можливість дистанційного провадження досудового 
розслідування, з використанням телекомунікаційних можливостей.  
Розширюються процесуальні повноваження потерпілого, підозрюва-
ного, обвинуваченого та підсудного. Зокрема, надання підозрюваному 
(обвинуваченому, підсудному) права застосовувати технічні засоби 
під час проведення процесуальних дій, у яких він бере участь, ство-
рить додаткові умови для забезпечення змагальності та підвищить 
можливості захисту своїх прав.

Оптимізовано перелік та детально врегульовано процедуру об-
рання запобіжних заходів. Обмежено строк тримання особи під 
вартою (шість місяців для злочинів невеликої або середньої тяжкості 
і дванадцять місяців – для тяжких і особливо тяжких злочинів). 
Встановлено судовий контроль, в особі слідчого судді, за дотри-
манням прав осіб, які перебувають під вартою.

Значною мірою змінять сутність досудового розслідування поло-
ження проекту КПК України, відповідно до яких суд не має права 
обґрунтовувати судові рішення показами, що були надані слідчому 
або прокуророві. Докази, що містяться у показаннях, документах 
і речових доказах, які не були предметом безпосереднього дослід-
ження суду, не можуть бути визнані допустимими.

Забороняється надання суду, до призначення судового розгляду, 
будь-яких матеріалів, крім реєстру матеріалів досудового розслідування.

Забезпечити належний рівень змагальності допоможе введення 
інституту «слідчого судді», що на практиці реалізує принцип роз-
поділу судових повноважень, пов’язаних із здійсненням правосуддя 
та забезпеченням судового контролю за дотриманням прав людини 
під час кримінального провадження.

До позитивних надбань також слід віднести більш детальне вре-
гулювання на рівні кримінально-процесуального закону питань між-
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народного співробітництва під час кримінального провадження, що 
набуває особливого значення в умовах глобалізації, спрощення візо-
вого режиму з окремими країнами та активізації переміщення осіб 
через державні кордони. 

Втім, незважаючи на низку позитивних новацій, які дадуть змогу 
змінити дещо репресивну спрямованість системи кримінальної юс-
тиції, зокрема досудового розслідування, проект нового КПК України 
має і деякі вади.

Так, майже не зазнає змін система процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням та незрозумілою залишається доля опе-
ративних підрозділів і оперативних працівників, що згадуються в 
проекті КПК України, без визначення кола їхніх повноважень.

Суперечливим є положення щодо строків кримінального провад-
ження. З одного боку вводиться поняття «розумні строки», а з іншого 
– встановлюються конкретні граничні строки. На практиці це може 
призвести до використання лише встановлених граничних строків, а 
положення про розумні строки залишиться декларативним.

Важко погодитися з віднесенням до обставин, які підлягають до-
казуванню, процесуальних витрат. Зазначене не має ніякого відно-
шення до події злочину, винуватості особи у його вчиненні чи роз-
міру шкоди, заподіяної ним, а безпосередньо пов’язано з діяльністю 
органів розслідування та сторін кримінального провадження.

Зважаючи на те, що захист громадян, які постраждали від злочину, 
є обов’язком держави, дискусійним видається надання потерпілому 
права самостійно збирати докази. На практиці це може призвести 
до часткового перекладання функції кримінального переслідування 
на процесуальну особу потерпілого.

Незважаючи на наявність відповідної глави у проекті названого 
кодексу порядок кримінального провадження стосовно професійних 
суддів та народних депутатів залишається не до кінця врегульо-
ваним. Зокрема, це стосується порядку вилучення речей, предметів і 
документів у названих осіб, в разі їх затримання під час або відразу 
після вчинення злочину, та наступного зберігання. 

Варто також зауважити, що проект КПК України передбачає вне-
сення змін до низки законодавчих актів, які причетні до регулювання 
системи кримінальної юстиції. Водночас доцільним, з точки зору кон-
цепції реформування системи кримінальної юстиції, є одномоментний 
й системний перегляд всього законодавчого масиву цієї сфери, зок-
рема ухвалення нової редакції законів України «Про прокуратуру», 
«Про міліцію», «Про адвокатуру», «Про Службу безпеки України» 
тощо.

Є й інші недоліки у запропонованому проекті нового КПК Ук-
раїни, але, підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що завер-
шення багатолітньої роботи над цим законом є значним кроком на 
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шляху до європейської інтеграції України, а його окремі вади можуть 
бути усунені під час доопрацювання за результатами обговорень 
науковців, фахівців-практиків, експертизи Венеціанської комісії та 
розгляду у Верховній раді України. 
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дЕяКІ ПОгЛядИ НА КРИМІНАЛЬНО-ПРОцЕсУАЛЬНІ 
гАРАНТІї

Кримінально-процесуальні гарантіі неможливо у категоричний 
спосіб пов’язувати тільки з охороною інтересів правосуддя або тільки 
з охороною інтересів особи, і не вірно було б надмірно протистав-
ляти їх один одному. Забезпечення прав особи та досягнення цілей 
кримінального судочинства можливе лише в результаті узгоджених 
дій усіх видів кримінально-процесуальних гарантій.

Розглянемо точки зору на це питання українських процесуалістів. 
В.В. Назаров та Г.М. Омельяненко вважають, що «процесуальні га-
рантії – це передбачені кримінально-процесуальним законом засоби 
забезпечення досягнення завдань кримінального судочинства й охо-
рони прав і законних інтересів суб’єктів, які беруть у ньому участь» 
[1]. О.П. Кучинська звужує процесуальні гарантії до встановлених 
процесуальним законом заходів, що створюють умови для вико-
нання завдань кримінального процесу, справедливого правосуддя [2].  
О.Б. Муравін під кримінально-процесуальними гарантіями розуміє 
«кримінально-процесуальні засоби, які є у нормах процесуального 
права, забезпечують усім суб’єктам кримінально-процесуальної діяль-
ності можливість виконувати обов’язки та використовувати надані їм 
права і визначені у кінці завдання кримінального судочинства» [3]. 
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М.І. Пашковський кримінально-процесуальні гарантії бачить як пере-
дбачені засоби забезпечення реалізації прав та обов’язків суб’єктів 
кримінального процесу, засоби реалізації завдань кримінального про-
цесу [4]. 

Особливо широкий погляд на систему кримінально-процесуальних 
гарантій запропоновано Л.М. Лобойко, який до зазначеної системи 
включив: достатній ступінь урегульованості кримінально-процесу-
альної діяльності; кримінально-процесуальну форму; принципи кримі-
нального процесу; процесуальний статус учасників кримінального 
процесу; можливість застосування заходів кримінально-процесуаль-
ного примусу (запобіжних та інших заходів); судовий контроль; про-
курорський нагляд; відомчий контроль; обґрунтування процесуальних 
рішень і ускладнений порядок прийняття деяких із них (про обшук у 
житлі особи, про взяття під варту тощо); юридичну відповідальність 
[5]. Л.М. Лобойко також запропонував підхід, згідно з яким гарантії  
виокремлюються у зв’язку з реалізацією відповідних принципів 
кримінального процесу, зокрема, говорячи про реалізацію принципу 
гарантії [6]. 

Ю.М. Грошевий вважає, що процесуальні гарантії – це сукупність 
встановлених законом правових норм, що забезпечують законний 
і обґрунтований розгляд кожної кримінальної справи і виконання 
інших завдань кримінального судочинства. Розрізняються процесу-
альні гарантії в широкому значенні і процесуальні гарантії особи, 
або процесуальні гарантії у вузькому значенні. У широкому розумінні 
весь кримінально-процесуальний порядок значною мірою являє собою 
систему процесуальних гарантій [7].

У той самий час необхідно мати на увазі, що гарантії правосуддя 
не поглинають собою гарантії прав особи, оскільки в такому випадку 
взагалі виключається можливість конфліктів між суспільними та осо-
бистими інтересами. У кримінальному процесі ці два види інтересів 
на загальному рівні діалектично поєднані, але в механізмі взаємовід-
носин існує можливість виникнення між ними протидії [8].

Ми дотримуємося думку що: «співвідношення гарантій правосуддя 
і гарантій прав і свобод людини характеризується єдністю та бо-
ротьбою протилежностей. Об’єднуючись єдиною метою, вони ство-
рюють систему процесуальних гарантій .
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ПЕРсПЕКТИвИ вИКОРИсТАННя ОцІНОЧНИХ ПОНяТЬ 
І ТЕРМІНІв У КРИМІНАЛЬНО-ПРОцЕсУАЛЬНОМУ 

зАКОНОдАвсТвІ УКРАїНИ

Основним і єдиним будівельним матеріалом при конструюванні 
правових норм є поняття і терміни. Без них не з’явиться жодна 
норма жодної галузі права. Використання оціночних понять і термінів 
у структурі законів та інших нормативних правових актів, як вірно 
вважає В.М.Стратонов, обумовлено причинами як об’єктивного, так 
і суб’єктивного характеру, внаслідок чого вони мають як позитивні, 
так і негативні якості [1].

До числа об’єктивних причин можна віднести наступні:
1.  Суспільні відносини, що регулюються за допомогою кримі-

нально-процесуальних норм, досить різноманітні і включають безліч 
явищ. Закріпити в законі всі формальні ознаки, дати точний опис 
всіх явищ правового життя неможливо. Тому законодавець у ряді 
випадків змушений обмежуватися лише викладом загальних ознак, 
конкретизуємих в процесі правозастосування. Таким чином, вико-
ристання оціночних термінів дозволяє домогтися повноти кримі-
нально-процесуального закону і в той же час робить його текст 
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лаконічним, компактним, оскільки в іншому випадку законодавцю 
довелося б формулювати замість однієї норми масу казуїстичних.

2.  Використання оціночних термінів при врегулюванні того чи 
іншого правового явища зовсім не означає, що дане явище випало 
з поля зору законодавця. Закріплення в кримінально-процесуаль-
ному законодавстві таких приблизних критеріїв, якими є оціночні 
терміни, змушує суб’єкта права орієнтуватися на них, що обмежує 
свободу його розсуду, ставить її в певні рамки. Отже, оціночні тер-
міни – своєрідний, особливий спосіб вираження волі законодавцем 
[2, c.104]. У цьому сенсі вони виступають важелями, за допомогою 
яких в результаті діяльності відповідних органів досягається необ-
хідна визначеність правовідносин.

3.  У міру розвитку суспільства відбувається і «рух» існуючих 
в ньому відносин. У ході розробки та прийняття нормативних актів 
законодавець не в змозі передбачити всі можливі зміни відносин, 
включених до сфери дії цього нормативного акта. Закон не може і 
не повинен слідувати за всіма змінами дійсності, але в той же час 
не може і не враховувати їх. У використанні оціночних термінів 
проявляється динамізм права, його пристосованість до змінюваних 
історичних умов і конкретних ситуацій.

4.  Формально-визначені поняття і терміни в максимальному сту-
пені відповідають вимогам захисту прав, свобод і законних інтересів 
фізичних і юридичних осіб. Вони використовуються законодавцем 
при необхідності жорсткої фіксації будь-яких правовідносин, коли 
важливо не допустити жодних винятків. Використання ж оціночних 
термінів дає суб’єкту права можливість врахувати всі особливості 
конкретних ситуацій, а також ряд моментів, що не знайшли відоб-
раження в законі. Таким чином, оціночні терміни не завершують 
повністю правотворчий процес, законодавець надає можливість по-
дальшого розвитку його у правозастосовній практиці. Це дозволяє 
враховувати особливості кожної кримінальної справи і керуватися 
при прийнятті рішень принципами гуманізму, доцільності, необхід-
ності.

Отже, використання оцінних термінів полегшує завдання, що 
стоять перед законодавцем при розробці та прийнятті нормативних 
актів, і дозволяє йому уникнути деяких проблем, що неминуче ви-
никають при прагненні зайвої формалізації правовідносин. Але з ін-
шого боку, оціночні терміни мають і низку негативних властивостей.  
Реалізація кримінально-процесуальних норм, що містять такі при-
писи, незмінно викликає значні труднощі. Оціночні терміни в законі 
не роз’яснюються, не інтерпретуються. Законодавець надає право 
на це самим суб’єктам які застосовують ці норми. Недостатня виз-
наченість і багатозначність оціночних термінів, а також, як правило, 
відсутність у законі вказівок на те, як їх слід розуміти, суттєво 
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ускладнюють процес оперування ними. Суб’єкту права доводиться 
не просто використати готове загальне положення до окремого ви-
падку, а, досліджуючи цей випадок, вирішувати питання про зміст 
оцінного поняття. 

Якщо врахувати, що кримінально-процесуальний закон передбачає 
більш ста різних процесуально-правових питань, які можуть виник-
нути в ході провадження у справі і вимагають прийняття рішення 
(наприклад, про спрямування слідства, про проведення слідчої дії, 
про обрання запобіжного заходу тощо), а більшість з них передбачає 
можливість вибору варіанта поведінки, тут роль суб’єктивного фак-
тора в діяльності суб’єкта права є досить значною.

Практика свідчить про різні, часом взаємовиключні тлумачення 
оціночних термінів слідчими, прокурорами, суддями та іншими учас-
никами кримінального судочинства. Користуючись подібною невизна-
ченістю, захисники обвинувачених оскаржують, часто небезуспішно, 
законність і обґрунтованість прийнятих у справі рішень і проведених 
слідчих і процесуальних дій. І це не дивно, оскільки будь-який з учас-
ників процесу може розглядати одні й ті ж факти з різних сторін, 
залежно від займаної по справі позиції, і вкладати в оціночні поняття 
і терміни лише той сенс, який відповідає його особистим уявленням, 
або вигідний йому з якихось то причин.

Відмінності в тлумаченні оціночних термінів можуть бути обу-
мовлені і рядом інших факторів таких, як: прогалини у правовій 
підготовці, недостатній практичний і життєвий досвід, а крім того, 
і зацікавленість суб’єктів права в результаті справи. Слід врахову-
вати, що відмінності в інтерпретації сенсу норм з оціночними термі-
нами, незалежно від того, якими причинами вони обумовлені, можуть 
призводити і призводять до судово-слідчих помилок, ухилення від 
кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини, і навпаки, 
до засудження невинних.

Вчені, які розробляли дану проблему в 70 – 80-х роках, відзначали 
можливість творчого застосування норм права як позитивну влас-
тивість оціночних понять і термінів. Примітний той факт, що жоден з 
учених не пропонує конкретних шляхів «позбавлення» законодавства 
від оціночних понять і термінів і заміни їх формально-визначеними. 
Всі рекомендації подібного роду по суті зводяться лише до моти-
вації доцільності скоротити застосування цих понять. Однак процес 
«перекладу» оціночних термінів у категорію формально-визначених 
надзвичайно ускладнений багатьма причинами. Найлегше «стандарти-
зації» піддаються кількісні оцінні терміни, які можуть бути виражені, 
наприклад, певним тимчасовим періодом. Більшість кримінально-про-
цесуальних оціночних термінів відносяться до розряду якісних, а 
тому їх заміна на неоцінні фактично неможлива. У першу чергу 
це стосується оціночних понять і термінів, які використовуються в 
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нормах доказового права. Витіснення цих понять абсолютно певними 
означало б повернення до формальної теорії доказів, «арифметичної» 
їх оцінки при вирішенні питання про винність або невинність особи. 
Як показує зарубіжний досвід при спробах тлумачення таких понять, 
як «достатні докази», «достатні підстави вважати» законодавець зму-
шений буде вдаватися до інших оціночних виразів, а отже, не полег-
шить процес оперування ними.

Вивчення проектів КПК України, підготовлених різними ав-
торськими колективами, в тому числі проекту, що знаходиться на 
розгляді в Верховній раді України показало, що їх розробники, оче-
видно, не загострювали уваги на проблемі використання оціночних 
термінів, обмежившись запозиченням норм, що містять такі вирази, 
з чинного КПК України. У рідкісних випадках зроблено деякі ре-
дакційні зміни таких приписів, які не змінюють їхньої суті. Зроблені 
спроби роз’яснення оціночних термінів шляхом приведення відкритих 
переліків явищ, що становлять їх зміст. 

На наш погляд, кардинального вирішення даного питання в бік 
збільшення або зменшення числа оціночних понять і термінів у 
кримінально-процесуальному законі не потрібно. Безсумнівно, поява 
в КПК України сукупності норм, не відомих чинному законодавству, 
видозміна наявних приписів спричинять деякі зміни кількості оці-
ночних термінів у бік збільшення в одних нормах і зменшення в 
інших. Однак на сьогоднішній день немає підстав стверджувати, що 
такі зміни будуть суттєвими, і говорити про них як про тенденцію.

Вважаємо, що зростаючі вимоги до дотримання законності у сфері 
кримінального судочинства свідчать про необхідність розробки сис-
теми гарантій належного застосування норм з оціночними поняттями 
і термінами. Основне місце в даній системі має бути відведено гаран-
тіям законодавчим (правовим). На наш погляд, ключ до правильного 
розуміння змісту оціночних понять і термінів повинен знаходитися 
intra legem (всередині закону), а не extra legem (не за його рамками). 
Інакше акти застосування норм з оціночними поняттями і термінами 
можуть суперечити загальним змістом кримінально-процесуального 
закону.

Вважаємо також, що в контексті ряду кримінально-процесуальних 
норм оціночні поняття і терміни просто незамінні і відмовитися від 
них навряд чи можливо. Однак з кримінально-процесуального закону 
повинні бути виключені ті з них, які не несуть належного смислового 
навантаження, а лише ускладнюють правозастосовний процес.

Іншим ефективним засобом упорядкування практики реалізації 
оціночних термінів є, на нашу думку, роз’яснення змісту частини 
з них безпосередньо в тексті кримінально-процесуального закону.  
Розкривати всі оціночні терміни в КПК навряд чи доцільно, однак, 
деякі з них мають визначальне значення при прийнятті тих чи інших 
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процесуальних рішень, а тому, неодмінно повинні бути роз’яснені на 
законодавчому рівні (наприклад, «особлива складність справи» «ве-
ликий обсяг справи», «тяжке захворювання обвинуваченого». Також 
слід роз’яснити і ті оціночні терміни, застосування яких викликає 
найбільші труднощі і помилки в практичній діяльності правоохо-
ронних органів (наприклад, «тривалий час», «тривалий термін», «ро-
зумні строки»).

Уніфікація практики реалізації оціночних понять можлива в певній 
мірі і без законодавчих змін. Досягти цього можна за рахунок взає-
модії правозастосовних органів на рівні суб’єктів права, а також 
низових структур слідчих підрозділів, прокуратури, суду, в ході якого 
будуть розроблені єдині підходи до визначення змісту оціночних по-
нять. Крім того, цьому буде сприяти і кадрова політика, спрямована 
на зміцнення розмитого в останні роки професійного ядра апаратів 
слідства, прокуратури.

в.М. стратонов 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист україни

херсонський державний університет

о.в. стратонова 
херсонський державний університет

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННя вИКОРИсТАННя ЮРИдИЧНОї 
МОвИ в КРИМІНАЛЬНО-ПРОцЕсУАЛЬНОМУ 

зАКОНОдАвсТвІ УКРАїНИ’

В умовах прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу 
України виникла нагальна потреба приведення його у відповідність 
із загальновизнаними принципами і стандартами. Крім того необхідно 
враховувати наукові розробки і рекомендації не тільки провідних 
спеціалістів в галузі права, а й поряд з цим спеціалістів-філологів і 
лінгвістів. Це пояснюється не тільки прагненням до удосконалення 
форми закону, а й диктується власне мовною ситуацією в державі, 
так як тривалий час спостерігається негативне явище білінгвізму, 
детерміноване історичними умовами. В ст.10 Конституції України 
закріплено, що державною мовою в Україні є українська мова.  
Рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року 
визнано, що під положенням Конституції, за яким “державною 
мовою в Україні є українська мова”, слід розуміти, що ця мова 
як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території 
України при здійсненні повноважень органами державної влади та 
місцевого самоврядування (мова актів, законів, роботи, діловодства, 
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документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного 
життя, які визначаються законом. Таким чином положення Консти-
туції зобов’язують застосовувати українську мову як мову офіцій-
ного спілкування посадових і службових осіб, у діловодстві органів 
державної влади. Безумовно, що розробка законодавчого акту по-
винна супроводжуватися досконалим знанням національної мови, за-
лученням спеціалістів у галузі філології. 

Однак неупереджений погляд на процеси розробки, прийняття 
нормативно-правових актів, кримінально-процесуального зокрема, 
дозволяє констатувати парадоксальну ситуацію: повного розуміння 
необхідності нового законодавства у багатьох авторів поєднується з 
деяким мовним нігілізмом [1; c.159], нехтуванням того, що мова є 
єдиним будівельним матеріалом, з якого створюється правова матерія 
[2; с.37], «без мови не може бути правового регулювання» [3; с.3]. 

Засобами створення форми законодавчого акту є засоби системи 
і засоби мови. Засоби системи і мови тісно пов’язані одне з одним, 
вони переходять і доповнюють один одного. Логічність побудови 
законодавства не уявляється без логічності його мови і навпаки.  
Працюючи над законодавчо-технічними засобами і використовуючи їх 
в якості засобів своєї праці, законодавець використовує тим самим 
форму законодавства і остаточно завершує його зміст, а відповідно і 
самі правові норми. Чим досконаліша форма закону, тим сильніший 
вплив права на людей. Кропітка робота над формою – одна з умов 
законодавчої творчості. Законодавець, не володіючий усіма техніч-
ними засобами, не в змозі створити досконале право, хоча його думки 
будуть значними, актуальними. Законодавець повинен прагнути до 
найбільш повного приведення форми у відповідність з його метою. 
Техніка законодавця – це показник законодавчої майстерності [4]. 
Тому при розробленні закону необхідно використовувати прийоми 
юридичної техніки, розроблені теорією держави та права.

Для юридичної мови характерний спонукальний стиль викладу. 
Прийоми і правила викладу юридичних норм в тексті закону стосу-
ються:

1) способів викладу;
2) формулювання заголовків назв статей;
3) юридичного стилю;
4) юридичної мови.
На етапі підготовки законопроектів до розгляду у Верховній Раді 

України, акти проходять правову експертизу юристів. Функція лін-
гвістів полягає лише в редагуванні текстів, хоча доречніше було б 
проведення лінгвістичної експертизи. Це призводить до того, що 
виникають казуси у законотворчій діяльності парламенту, коли 
розв’язання проблем правильності лінгвістичного вживання термінів, 
які використовуються у проекті закону, вирішуються шляхом голосу-
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вання. Не є виключенням і кримінально-процесуальний закон тому і 
існують в ньому проблеми. Отже доцільно проводити такі експертизи 
з урахуванням досліджень в галузі мови права, законодавчої стиліс-
тики, а саме: логіко-лінгвістичний – аналіз правничої термінології, 
застосованої в законі, граматичної будови мовлення законодавця, 
чинників, що можуть негативно впливати на точність визначення. 
Цей аналіз ґрунтується на основних засадах юридичної герменев-
тики, започаткованої Монтеск’є. Тоді були зроблені перші спроби 
сформулювати єдині правила граматичного тлумачення законів, дати 
загальні рекомендації щодо найефективніших засобів мовленнєвого 
втілення волі законодавця. На жаль, українська філологічна наука 
залишає прогалину в цій галузі, серед російських вчених в ній пра-
цюють Савицький В.М., Піголкін О.С., Таганцев М.С. Юридично-
технічний – техніка побудови спеціального тексту. Витоки такого 
аналізу ідуть від Сократа, який розділяв “державне мистецтво” на 
“мистецтво законодавця” і “мистецтво судді”. Подальший розвиток 
ця теорія знаходить у ХІХ ст. у працях І.Бентама, який розробляє 
теорію законодавчого мистецтва – номографію (від nomos – закон 
+ grafo – пишу). Основним завданням номографії вбачається таке 
формулювання закону, що найближчими шляхами приводить до конк-
ретної мети. Міністерство юстиції України, Центр правової реформи і 
законопроектних робіт з метою подолання проблем юридичної техніки 
створюють програми курсу нормо проектувальників. У Національній 
академії внутрішніх справ України для магістрів права і магістрів 
управління введений міжкафедральний курс «Юридична техніка ві-
домчої нормотворчості». Семіотичний – текст права як знакова сис-
тема. Узагальнення правових текстів як певних приписів дозволяє 
виявити в них мовні формули, які диктують, що необхідно робити, 
що дозволено робити, що забороняється робити, щоб не порушувати 
встановлений у суспільстві порядок.

Тому постає необхідність у проведенні поглибленої експертизи 
текстів правових актів, яка за аспектами дослідження може бути: 
Діахронічна. Контрактивна. 

Послідовне й уміле дотримання мовних правил в кримінально-
процесуальному законодавстві дозволить забезпечити: повноту нор-
мативного регулювання відносин у сфері кримінального судочинства, 
відсутність прогалин і упущень при викладенні правових приписів; 
достатню визначеність і конкретність правового регулювання кримі-
нального процесу, відсутність занадто загальних або невиправдано 
часткових, казуїстичних приписів; взаємозв’язок норм Кримінально-
процесуального кодексу, їх органічну єдність, логічну послідовність 
викладення; ліквідацію протиріч та неузгодженостей між окремим 
нормами Кодексу; своєчасне реагування на формально діючі норми, 
які втратили своє значення, а також норми, які фактично діють в 



���

зміненій редакції; розумну стислість законодавчого тексту, уникнення 
невиправданих повторів, а також декларативних норм; уніфікованість, 
точність і визначеність формулювань і юридичних термінів, ясність 
і доступність термінів.

Глибокі дослідження в даній сфері і широке впровадження їх 
результатів в практику будуть сприяти не тільки удосконаленню 
кримінально-процесуального законодавства, а й упорядкуванню сис-
теми національного законодавства, а це в свою чергу крок до Євро-
пейського співтовариства.
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ЩОдО ОсОБЛИвОсТЕЙ сУдОвО-ЕКсПЕРТНОї 
дІяЛЬНОсТІ

Експертна діяльність як вид юридичної діяльності, має свої особ-
ливості. До них відносяться:

1)  правовий характер діяльності судового експерта, який про-
являється в тому, що:

— кримінально-процесуальне законодавство визначає процесу-
альні форми використання у кримінальному судочинстві науково-тех-
нічних засобів і методів;

— в тому, що всі дії судового експерта регламентуються за-
коном (взаємовідносини з учасниками кримінального процесу, ком-
петенція, доказове значення, строки);

— в тому, що метою експертної діяльності є встановлення об-
ставин, котрі підлягають доказуванню в конкретній справі шляхом 
вирішення питань, що потребують спеціальних знань. Висновки екс-
перта є джерелом доказів, дані, що знаходяться в них – є доказами, 
які отримує експерт за завданням слідчого, а не сам слідчий;
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— в тому, що доказове значення висновку експерта оцінюється 
за змістом, а також із аспекту порядку призначення та проведення 
експертизи, при порушенні якого висновок втрачає доказове зна-
чення;

— в тому, що не збирає доказову інформацію, а керується 
тільки своїми спеціальними знаннями та обставинами кримінальної 
справи;

2)  відносна самостійність експерта у визначенні і виборі методів 
дослідження, технічних прийомів і засобів під час проведення дослід-
жень (76 % опитаних експертів вважають для себе обов’язковим 
суворе виконання рекомендацій методики дослідження, 24 % – до-
пускають зміни застосування експертних методик в таких випадхах: 
57% – коли вони застаріли, 23%- у зв`язку з особливостями об`єкта 
дослідження, 20% – рекомендації суперечать досвіду). Здійснюючи 
професійну діяльність експерт у процесі дослідження повинен про-
являти ініціативу, він може вийти за межі завдань, зазначених 
слідчим органом або судом: вирішити ті питання, відносно яких йому 
не були поставлені завдання, але вони є важливими для справи.  
91% опитаних експертів вважають, що під експертною ініціативою 
слід розуміти встановлення обставин, що мають значення для справи, 
але з приводу яких не були поставлені питання, 5% – рекомен-
дації про проведення додаткових слідчих дій з метою виявлення, 
вилучення і надання в розпорядження експерту, 4% – рекомендації 
слідчому або суду змінити питання до експерта.

3)  дослідницький характер, тому що робота експерта – само-
стійне дослідження проблеми, пізнання істини. Кожний об’єкт дослід-
ження потребує нових методів і прийомів дослідження. Чим більше 
у експерта знань, вмінь, навичків, прийомів і методів, творчого і 
індивідуального підходу до вирішення поставлених завдань, тим вища 
його кваліфікація і професійна майстерність. Ці суб’єктивні ознаки 
експерта визначають його компетентність. Компетентність характе-
ризує наявність у експерта спеціальних знань і досвіду, що забез-
печує достовірність, наукову обґрунтованість одержаних результатів. 
Компетентність забезпечується: системою підготовки і атестації су-
дових експертів; системою державних судово-експертних установ, які 
здійснюють науково-методичне керівництво; однаковий рівень вимог 
до професійної підготовки експертів державних судово-експертних 
установ і судових експертів, які не є працівниками зазначених ус-
танов. Експертна діяльність має спільні риси з науково-дослідною 
діяльністю, бо поряд з алгоритмічними компонентами в ній значне 
місце займають і евристичні;

4)  конструктивний характер, тому що кожний злочин спричиняє 
виникнення явищ, за якими можна скласти уявлення про саму подію 
злочину. Відносно до діяльності судового експерта це означає, що 
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предметом експертного пізнання під час дослідження об’єктів, які 
надходять на експертизу, є сліди, причинно пов’язані з подією, яка 
відтворює картину скоєння злочину;

5)  верифікованість (перевірюваність). Висновок експерта як дже-
рело доказів підлягає оцінці слідчого і суду. Слідчий, що призначив 
експертизу, дає логічно-процесуальну оцінку висновку експерта.  
У випадку, якщо висновки експерта визнані необґрунтованими, то 
призначається нове дослідження у процесуальній формі повторної 
експертизи, що служить засобом перевірки проведеної експертизи. 
Присутність фактів призначення повторних експертиз, висновки 
котрих не підтверджують результати первинних висновків, дають 
змогу оцінювати якість роботи експерта. Ця особливості експертної 
діяльності дозволяє давати оцінку не тільки висновку експерта, як 
джерелу доказів, а й його роботи у цілому, при повторюваності 
таких фактів.

6)  профілактичні можливості, що реалізуються на підставі екс-
пертної прогностики ( один з видів галузевого прогнозування, процес, 
результатом якого є складання прогнозу, що є формою наукового пе-
редбачення). Профілактичні можливості судово-експертної діяльності 
не вичерпуються тільки прогностичними рекомендаціями. Шляхом 
узагальнення експертної практики можуть вирішуватися завдання 
щодо запобігання злочинів (розробка прийомів і методів виявлення 
причин і умов, що сприяють скоєнню злочинів, з урахуванням їх 
криміналістичних особливостей; розробка заходів запобігання зло-
чину, що готується за матеріалам первинних даних кримінальної 
справи; визначення приблизного комплексу найбільш дійових про-
філактичних заходів, тощо);

7)  співвідношення індивідуальності і колегіальності. Експерт, 
що працює в колективі, об’єднаному загальним завданням, має свої 
цілі, яких він досягає, докладаючи власних зусиль. Індивідуальність 
експертної роботи характеризується персональною відповідальністю 
експерта за результати своїх досліджень. Але експертна діяльність 
поєднує в собі не тільки індивідуальні дії, а й сукупні дії співробіт-
ників експертної установи, що об’єднані загальними метою і завдан-
нями . Так вивчення експертної практики показало що опитувані 
експерти не залежно від стажу роботи консультуються при прове-
денні експертиз з іншими експертами. У 60% опитаних необхідність 
в таких консультаціях виникає на етапі оцінки виявлених ознак, у 
29% – при порівняльному дослідженні, у 11% – при формулюванні 
висновків. 

8)  суспільно-психологічна атмосфера, викликана інтересом до 
результатів діяльності судового експерта. В сучасних умовах діяль-
ність експерта пов’язана із вчиненням злочину, що висвітлюється у 
періодичних виданнях, в телевізійних передачах.



��2

9)  негативний емоційний вплив об`єктів, коли експерт на собі 
відчуває негативний емоційний вплив об’єктів, з якими він зустрі-
чається на місці події або в лабораторії (коли має справу з трупом, 
його останками, не естетичними речовими доказами). Тому експерт 
повинен вміти стримувати негативні емоції, вміти концентрувати свої 
зусилля на роботі в незвичних умовах, абстрагуючись від впливу 
негативних факторів.

Особливий характер функцій, які виконуються експертом відріз-
няють судово- експертну діяльність від інших видів людської діяль-
ності. Це суспільний характер діяльності експерта , оскільки вона є 
видом державної діяльності, спрямованої на зміцнення правопорядку 
і законності. Суспільний характер діяльності експерта дає можливість 
використовувати досягнення науки і техніки як для розроблення спе-
ціальних прийомів збирання, дослідження та оцінки доказів, так і для 
наукової організації праці й управління діяльністю експерта. 

Цілеспрямованість експертної діяльності проявляється в тому, 
що за допомогою досліджень за певною методикою виявляються 
нові доказові факти внаслідок застосування до об`єкта дослідження 
спеціальних знань експерта , що слугує встановленню органами роз-
слідування і судом об`єктивної істини.

Плановість експертної діяльності є однією з умов проведення 
експертного дослідження. До неї входять: планування змісту всієї 
діяльності (перспективне); планування конкретного експертного до-
слідження.

Систематичність здійснення експертної діяльності означає, що 
вона виконується систематично, в порядку, встановленому законом. 

д.в. суБотін
національний університет “одеська юридична академія

сТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ сИсТЕМИ  
КРИМІНАЛЬНОгО ПРОцЕсУ

До з’ясування системи та структури кримінального процесу звер-
талося у своїх працях широке коло вчених-процесуалістів, однак спе-
ціальні дослідження вказаних питань до цього часу відсутні, а умови 
сьогодення (розробка проекта Кримінально-процесуального кодексу 
України) вимагають відповідного коригування усталених поглядів у 
тому числі і на стадії кримінального процесу. 

Кримінальний процес (кримінальне судочинство), зазвичай, розгля-
дається як врегульований нормами КПК України порядок діяльності 
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду (судді) 
щодо порушення, розслідування, розгляду і вирішення кримінальних 
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справ, а також діяльності інших учасників кримінального процесу 
– підозрюваних, обвинувачених, підсудних, потерпілих, цивільних по-
зивачів і відповідачів, їх представників та інших осіб з метою захисту 
своїх конституційних прав, свобод та законних інтересів [1], або 
як система кримінально-процесуальних правовідносин, фактичним 
змістом яких і є вказана кримінально-процесуальна діяльність [2; 3], 
що вказує на кримінальний процес як на складне правове явище, що 
складається з певних елементів (процесуальних дій та рішень або 
процесуальних відносин), які можуть бути систематизовані.

При визначені кримінального процесу як врегульованої законом 
діяльності з порушення, досудового розслідування, судового розгляду 
та вирішення кримінальних справ, в процесуальній теорії виділяють 
окремі, відособлені етапи такої діяльності, пойменовані стадіями. Про 
виділення стадій як окремих етапів кримінально-процесуальної діяль-
ності згадується у ч. 2 ст. 25, ч. 4 ст. 44, ч. 4 ст. 46, ч. 1 ст. 165-2, 
ст. 234, ст. 235 КПК України.

В науковій та навчальній літературі, як правило, виділяються такі 
особливі ознаки стадій кримінального процесу: своєрідне коло завдань, 
певне коло учасників; специфічний процесуальний порядок діяльності 
суб’єктів та їх правовідносин; особливий зміст та форма підсумкових 
рішень, які приймаються на кожній із стадій [4], а також етапи 
провадження у кожній із стадій – «…відносно самостійні елементи 
стадії кримінального процесу, які також відзначаються певною спе-
цифікою, а тому сприяють ідентифікації його стадій» (Л. Лобойко) [5]. 

В сучасній вітчизняній літературі, як правило, вказується на іс-
нування таких стадій кримінального процесу України:

— порушення кримінальної справи;
— досудового розслідування (дізнання та досудового слідства);
— попереднього розгляду справи суддею (раніше – відання об-

винуваченого до суду);
— судового розгляду;
— апеляційного провадження;
— виконання вироку, постанови, ухвали суду;
— касаційного провадження;
— перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;
— перегляд судових рішень Верховним Судом України.
У проекті КПК зберігається та ж система кримінального процесу, 

за виключенням того, що окремо, як стадія, порушення кримінальної 
справи не визначається, а об’єднується разом з досудовим розслі-
дуванням (дізнанням та досудовим слідством) у досудове провад-
ження. 

Крім того, у структурі кримінального судочинства слід виділяти 
провадження – узгоджену сукупність процесуальних дій та рішень, 
обумовлених вирішенням певного (окремого) питання. Можна виді-
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лити такі види провадження як окреме та особливе. До окремих 
проваджень слід віднести провадження, передбачені Розділом IХ 
КПК України, пов’язані з взаємодопомогою у кримінальних справах, 
екстрадицією та перейняттям кримінального переслідування.

У зв’язку з цим, стадію кримінального процесу пропонується 
розглядати як формально відокремлений етап кримінально-процесу-
альної діяльності, що здійснюється у визначені законом процесуальні 
строки, характеризується власними безпосередніми завданнями, 
певним колом учасників, специфічним процесуальним порядком про-
вадження, що завершується прийняттям певного підсумкового проце-
суального рішення, пов’язаного з подальшим (за межами даної стадії) 
спрямуванням кримінального провадження або його закриттям.

Вважаємо, що існування інституту стадійності є надійним теоре-
тичним інструментом, за допомогою якого вдається створювати чітку, 
логічно-виправдану систему кримінального процесу і передчасна від-
мова від вже усталеного та апробованого практикою поняття «стадії» 
та його повна заміна на не цілком виважене поняття «провадження» 
на сьогодні є безпідставними. А тому в проектах КПК пропонуємо 
зберегти поняття стадії, уточнивши його зміст, що створить надійний 
засіб систематизації кримінального процесу.

Подальші дослідження мають бути здійснені в аспекті розвитку 
положень про місце проваджень в кримінальному процесі.
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а.о. суховіліна
харківський національний університет внутрішніх справ

ІНсТИТУТ КОМПЕНсАцІї МОРАЛЬНОї шКОдИ: 
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІї ТА зАКОНОдАвсТвА

Актуальні питання відшкодування моральної шкоди реабілітує-
мому були предметом наукових досліджень і дискусійним. Зокрема, 
вони викладені в роботах В.П. Бахіна, Б.Т. Бєзлєпкіна, Л.В. Бойцової,  
Т.В. Варфоломєєвої, Ю.М. Громова, В.Г. Гончаренко, О.В. Капліної, 
Т.Т. Таджиєва, М.Є. Шумило та інших. Водночас, інститут компен-
сації моральної шкоди реабілітуємому не достатньо досліджений в 
кримінальному процесі. Серед науковців дискусійними є питання 
розробки методики визначення розміру грошової компенсації мо-
ральної шкоди реабілітуємому. Слід зазначити, що в чинному КПК, 
в проектах КПК (за ред. 2007 та 2011 років) не визначений правовий 
механізм усунення наслідків моральної шкоди. 

В ч.4 ст. 62 Конституції України викладено, що у разі скасування 
вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і 
моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням [1]. Суть цієї 
норми полягає в тому, що презумпція невинуватості є підставою 
для реабілітації перед суспільством громадян, винуватість яких у 
вчиненні злочину не доведена. Держава гарантує цим громадянам у 
встановленому законом порядку поновлення порушених прав і відш-
кодування шкоди, завданої внаслідок незаконного засудження, при-
тягнення як обвинуваченого, затримання, застосування запобіжного 
заходу та у разі незаконного продовження виконання призначеного 
покарання у випадках, коли кримінальний закон, який усуває кар-
ність діяння, набрав чинності (ст. 56 Конституції України). Відшко-
дуванню підлягає як матеріальна, так і моральна шкода. Підстави 
і порядок відшкодування шкоди визначені в Законі України «Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 
діями органів дізнання, слідства, прокуратури і суду», але в кримі-
нальному процесі правовий інститут компенсації шкоди реабілітує-
мому не достатньо досліджений і потребує подальшого дослідження 
та вирішення проблем на законодавчому рівні.

В юридичній літературі викладено різні підходи вчених до визна-
чення моральної шкоди. Так, Власов А.О. виокремлює: 

1)  моральну шкоду, не пов’язану з фізичне стражданням (коли 
фізична страждання не співвідноситься з моральним переживанням);

2)  моральну шкоду, пов’язану з фізичним стражданням (коли фі-
зичне страждання співвідноситься з моральним переживанням) [2]. 

Горшенков Г.Г. пропонує визначити моральну шкоду, як несприят-
ливі наслідки правопорушення, які зазнає особа у вигляді фізичних, 
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психічних страждань, моральних переживань, соціального диском-
форту, а також упущеної вигоди та додаткових витрат як наслідку 
прямого чи непрямого зменшення немайнових благ»[3].

Водночас, у чинному законодавстві України відсутній єдиний 
підхід до визначення поняття «моральна шкода». Так, у ст.4 Закону 
України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 
незаконними діями органів дізнання, слідства, прокуратури і суду» 
визначено, що під «моральною шкодою визнаються страждання за-
подіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що 
призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним 
своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, 
інших негативних наслідків морального характеру» [4]. У ст.1  
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» зазначено, що 
«моральна шкода – це шкода, яку заподіяно особистим немайновим 
правам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та яка призвела 
або може призвести до збитків, що мають матеріальне вираження» 
[5]. В постанові Пленуму Верховного суду України «Про судову прак-
тику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» 
від 31 березня 1995 р. № 4 вказано, що «...під моральною шкодою 
слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи 
фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній 
чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб» 
[6].

Науковий аналіз юридичної літератури, чинного законодавства 
дозволяє зробити висновок про те, що моральна шкода спричинена 
реабілітуємому – це моральні та фізичні страждання, заподіяні 
особі внаслідок незаконного кримінального переслідування чи не-
законного засудження, що призвели до погіршення або позбав-
лення особи можливостей реалізації своїх конституційних прав: 
права на честь і гідність; права на свободу пересування; права 
на охорону здоров’я, медичну допомогу; права на працю, права 
розпоряджатися своїми здібностями до праці, обирати професію 
і рід діяльності; права на освіту; права на виховання дітей; 
права на таємницю особистого життя (цензура); права на ін-
дивідуальний вигляд, інші.

В літературі викладені різні точки зору з питань визначення роз-
міру компенсації моральної шкоди. Російські дослідники запропону-
вали два підходи нормативний і відносний в методиці визначення 
розміру грошової компенсації моральної шкоди. Нормативний підхід 
включає жорсткі нормативи для розрахунку грошових коштів. Так, 
О.М. Ердєлєвський базовим нормативом (одиницею) визначає 720 
мінімальних заробітних плат, встановлених законодавцем на момент 
прийняття судом рішення у справі. При цьому розміри нормативів 
залежать від співвідношення санкцій кримінального покарання [7]. 
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Зазначену точку зору підтримує С.В. Марченко і пропонує допов-
нити нормативи О.М. Ердєлєвського в частині показників відносної 
одиниці з урахуванням ступеню і глибини страждань [9].

Дослідники відносного підходу для розрахунку компенсації за 
спричинену моральну шкоду використовують критерії, які одержані 
в результаті сучасних психологічних і медико-біологічних досліджень. 
При цьому величина грошової компенсації моральної шкоди залежить 
від ступеня (інтенсивності) спричиненої шкоди. Так, Т. Будякова 
виокремлює:

—  п’ять ступенів моральних страждань: легкі; середньої тяж-
кості; тяжкі; особливо тяжкі страждання та страждання заблоковані 
повним розпадом особистості;

—  п’ять ступенів фізичних страждань: незначні страждання; 
страждання, є результат деформації організму, але його тканини і 
функції можливо відновити; страждання є результатом порушення 
організму, його функцій, але наслідки яких можливо частково усу-
нути; страждання є результатом невідновлюємих порушень в ор-
ганізмі; страждання сполучені з повною безпомічності особи [9].

Таким чином, Т. Будякова пропонує для визначення розміру ком-
пенсації моральної шкоди окремо розраховувати суми за кожний 
вид страждань, а загальну суму компенсації моральної шкоди розра-
хувати шляхом складання сум кожного виду страждання. Ступінь 
страждання в залежності від обставин можна встановити шляхом 
проведення судово-психологічної, судово-психіатричної, судово-ме-
дичної та інших експертиз.

На наш погляд інститут компенсації моральної шкоди реабілі-
тованим потребує комплексного дослідження. У зв’язку з цим при 
розробці методики розрахунків розміру компенсації моральної шкоди 
реабілітуємому доцільно застосовувати жорсткі нормативи для виз-
начення розміру грошових коштів, що підлягають компенсації реа-
білітуємому. Вважаємо, що при визначенні розміру компенсації ре-
абілітуємому доцільно враховувати ступінь моральних та ступень 
фізичних страждань. Нормативний та відносний підходи в методиці 
визначення розрахунків розміру компенсації моральної шкоди реа-
білітуємому дозволяють обґрунтувати доцільність визначення розміру 
компенсації, а саме: від 300 до 500 мінімальних заробітних плат вста-
новлених законодавцем на момент винесення судом рішення по справі.

У зв’язку з тим, що на законодавчому рівні проблеми компенсації 
майнової шкоди та усунення наслідків моральної шкоди реабілітує-
мому залишаються неврегульованими, вважаємо необхідним допов-
нити проект КПК (ред. 2011 року) главою «Реабілітація», в якій 
виокремити статті «Усунення наслідків моральної шкоди» та 
«Критерії визначення розміру грошової компенсації реабілітує-
мому».
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Дослідження інституту компенсації моральної шкоди реабілітує-
мому має певне наукове та практичне значення. Законодавче закріп-
лення правового механізму компенсації моральної шкоди в проекті 
КПК, буде відповідати міжнародним актам, які визначають відпові-
дальність держави перед особою за незаконне та необґрунтоване 
кримінальне переслідування, незаконне засудження поновлення по-
рушених прав та відшкодування шкоди.
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сПЕцІАЛЬНІ зНАННя ТА зЕМЕЛЬНІ вІдНОсИНИ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ зАКОНОдАвсТвІ

Земельні відносини як об’єкт злочинного посягання нині розгляда-
ються у багатьох наукових роботах як вітчизняних, так і зарубіжних 
учених, оскільки проблеми у цій сфері останнім часом мають загаль-
нодержавне та міжнародне значення. Злочини у сфері земельних від-
носять становлять серйозну загрозу розвитку Україні як суверенної 
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держави, завдають значних збитків державним установам, банкам, 
органам виконавчої влади, конституційним правам громадян та інте-
ресам держави в цілому. 

Розкриття злочинів цієї категорії у середньому за рік складає 
невелику кількість відсотків, у зв’язку з чим збільшується кількість 
нерозкритих злочинів, які накопичуються з року в рік.

Для суттєвого покращення діяльності органів досудового слідства 
щодо розкриття злочинів у сфері земельних відносин потрібне ефек-
тивне використання спеціальних знань.

Проблематикою використання спеціальних знань при розсліду-
ванні злочинів опікувалися такі вчені як Р.П. Марчук, І.В. Пиріг, 
В.М. Ревака, Б.В. Романюк, В.В. Семенов, Г.П.Дондик та інші нау-
ковці.

В залежності від виду злочину де об’єктом виступають земельні 
відносини здійснюють використання певного виду спеціальних 
знань.

Головна мета роботи полягає в тому, щоб на основі сучасних тео-
ретичних концепцій не тільки науки криміналістики, а й економічних 
та спеціалізованих (земельних) аспектів розробити рекомендації, що 
дозволяють підвищити ефективність практики розслідування злочинів 
у сфері земельних відносин, шляхом використання спеціальних знань. 
Для дослідження поставленої мети та використання її з метою ефек-
тивного розкриття та розслідування злочинів необхідно виділивши 
сутність поняття, видів та форм використання спеціальних знань 
визначити правову регламентацію участі спеціаліста при проведенні 
слідчих дій на початковому етапі розслідування злочинів у сфері 
земельних відносин. 

Окреслюючи різновиди злочинів у сфері земельних відносин від-
криваємо основні поняття та методики призначення та проведення 
різних видів експертних досліджень (екологічних, землевпорядних, 
ґрунтознавчих та ін.), як головної складової доказової бази, або ін-
шими словами конкретні види спеціальних знань. 

Визначення вартості майна (земельних ділянок та майнових прав 
на них) здійснюється нормативно закріпленими підходами в залеж-
ності від мети оцінки. Існує експертно-грошова та нормативна оцінка 
земельних ділянок, а також бонітування, як порівняльна оцінка 
якості ґрунтів за їх основними природними властивостями які мають 
сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогоспо-
дарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних 
умовах

Практика сьогодення вказує на підвищений рівень контролю з 
боку правоохоронних та інших контролюючих органів за якістю про-
ведення досліджень у галузі земельних відносин. При цьому вста-
новлюються основні експертні помилки при проведенні досліджень. 
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Практика дослідження самих помилок неоднозначна, оскільки вони 
є як результат випадкового, так і умисного їх припущення. Випад-
ковість вказує на недостатній рівень уміння використання діючих 
методик дослідження та потреби у більш жорсткому контролю за 
якістю проведення дослідження. Інший випадок експертних помилок 
породжує підґрунтя для порушення все нових кримінальних справ. 

Визначення причини виникнення експертної помилки при дослід-
женні породжує необхідність у способах виправлення їх.

При аналізі міжнародної практики злочинів у сфері земельних 
відносин особливу увагу приділяємо способам вчинення та основним 
методам розслідування злочинів у сфері земельних відносин.

Досліджуючи сутність спеціальних знань, актуальні аспекти їх 
використання в практиці розслідування злочинів у сфері земельних 
відносин встановлюємо основні напрямки удосконалення їх вико-
ристання. 
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взАЄМОдІя ТА КООРдИНАцІя дІяЛЬНОсТІ 
ПРИ РОзсЛІдУвАННІ зЛОЧИНІв, ПОв’язАНИХ 
з ПОРУшЕННяМ вИМОг зАКОНОдАвсТвА ПРО 

ОХОРОНУ ПРАцІ

Задля отримання доказової інформації розслідування злочинів, 
пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці 
супроводжується контактами та взаємодією між органами розсліду-
вання і установами, організаціями, службовими особами, діяльність 
яких безпосередньо пов’язана із забезпеченням дотримання вимог 
законодавства про охорону праці.

Метою такої взаємодії є:
а)  спільні дії суб’єктів, спрямовані на зміцнення законності та 

правопорядку, запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з пору-
шенням вимог законодавства про охорону праці, виявлення та усу-
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нення (нейтралізація) негативних явищ та процесів, що породжують 
правопорушення та/ або сприяють їх вчиненню;

б)  необхідність підвищення ефективності та результативності уз-
годжених дій правоохоронних органів, адміністрацій підприємств, ус-
танов, організацій та контролюючих органів при проведенні спільних 
дій при встановленні обставин вчинення порушень вимог законо-
давства про охорону праці та при проведенні перевірок підприємств, 
установ, організацій.

Форми взаємодії є різноманітними і визначаються завданнями, 
компетенцією та можливостями суб’єктів взаємодії.

Правову основу взаємодії та координації діяльності при розслідуванні 
злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону 
праці складають: Конституція України, Кримінально – процесуальний 
кодекс України, Кодекс законів про працю України, Закони України 
„Про міліцію”, „Про прокуратуру”, „Про охорону праці”, „Про про-
мислову безпеку”, „Про основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності”, Постанова КМУ „Деякі питання 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних за-
хворювань і аварій на виробництві”, Укази Президента України „Про 
державну інспекцію з питань праці”, „Про положення про Державну 
службу гірничого нагляду та промислової безпеки України” тощо.

У той же час, не зважаючи на наявність численних нормативно 
– правових актів, регламентація в них власне взаємодії є нечіткою 
(або відсутня взагалі) та у достатній мірі не висвітлює усіх важливих 
питань, що виникають на практиці. Тому, у процесі своєї діяльності 
суб’єкти часто орієнтується на положення відомчих та міжвідомчих 
документів: наказів, інструкцій, рекомендацій тощо. Окремого пра-
вового акту щодо питань взаємодії правоохоронних органів з ад-
міністраціями підприємств, установ, організацій та контролюючими 
органами на сьогодні не ухвалено, хоча, як свідчить проведене до-
слідження, потреба у цьому є. 

Крім зазначеного, запорукою успішної організації взаємодії у всіх 
випадках є чітке розуміння та усвідомлення обсягу повноважень та 
завдань кожним з її суб’єктів та побудова співпраці у відповідності 
з цими положеннями.

Ознайомлення з існуючою практикою координації та взаємодії в 
процесі розслідування порушень вимог законодавства про охорону 
праці засвідчило, що існуючий потенціал такої взаємодії сьогодні ви-
користовується не у повній мірі, що пов’язано з рядом об’єктивних 
та суб’єктивних причин. Головними з яких, на нашу думку, є недо-
статня увага до питань взаємодії, небажання докладати зусилля до 
організації взаємодії, необізнаність суб’єктів взаємодії про діяльність 
і повноваження один одного, відсутність розуміння необхідності ком-
плексного підходу до вирішення спільних завдань. 
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Отже, основна ідея, сутність та зміст взаємодії має полягати, 
насамперед, у забезпеченні узгодженості, координації та відповідаль-
ності у досягненні спільної мети. Лише за умови існування балансу 
між цими складовими взаємодія та координація матимуть результат 
та сприятимуть вирішенню завдань, які перед нею стоять.

З.ф. теут
львівський національний університет імені івана франка

ПРОцЕсУАЛЬНИЙ ПОРядОК вИРІшЕННя сУдОМ 
ПИТАНЬ, ПОв’язАНИХ Із вИКОНАННяМ вИРОКІв, 

УХвАЛ, ПОсТАНОв сУдУ

Виконання судових рішень – це завершальна стадія кримінального 
процесу. Основний зміст цієї стадії становлять питання, пов’язані з 
процесуальною діяльністю суду, який звертає вирок до виконання, 
безпосередньо виконує деякі свої рішення, зокрема виправдувальний 
вирок, вирішує процесуальні питання, які виникають під час вико-
нання судових рішень ( умовно-дострокове звільнення від відбування 
покарання, звільнення від покарання через хворобу та інше), забез-
печує контроль за зверненням вироку до виконання.

Підсудність справ, які стосуються розгляду питань, пов’язаних із 
виконанням судових рішень, визначається статтею 409 КПК України. 
В порядку ст. 411 суд може вирішувати питання, не пов’язані зі 
зміною вироку, наприклад про скасування рішень про зняття арешту 
на поштово-телеграфну кореспонденцію чи про завершення дії рі-
шення про прослуховування телефонних розмов чи зняття інформації 
з каналів зв’язку та інші. Однак, не підлягають розгляду в порядку, 
передбаченому ст. 411 КПК України, питання, які: зачіпають суть 
вироку та погіршують становище засудженого; звужують або розши-
рюють обсяг обвинувачення; стосуються прогалин і недоліків вироків 
у частині кваліфікації злочинів, призначення покарання, вирішення 
цивільного позову. Чинний КПК України визначає, що питання, 
пов’язані із виконанням судових рішень вирішуються в судовому за-
сіданні суддею одноособово за винятком випадків, вирішення питань, 
зв’язаних із визначенням порядку застосування покарання за наяв-
ності декількох вироків, коли хоча б один із вироків постановлений 
місцевим судом у колегіальному складі або апеляційним судом. Тоді 
справи підлягають розгляду судом колегіально. З положення статті 411  
КПК України вбачається, що судовий розгляд відбувається за участю 
прокурора, а питання про участь засудженого та його захисника в 
судовому засіданні вирішується судом на власний розсуд. Вважаю, 
що це є обмеженням принципу забезпечення засудженому права 
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на захист. Та й статус засудженого, тобто сукупність його проце-
суальних прав і обов’язків законодавчо не визначено. Однак пи-
тання, які вирішуються в такому судовому засіданні так чи інакше 
стосуються засудженого, його прав та законних інтересів, тобто на 
цій стадії він є центральною фігурою. І відповідно, процесуальні га-
рантії права на захист його законних інтересів в цій стадії процесу 
повинні були б надаватися йому у повному обсязі. Тим більше, що 
якщо засідання відбувається за участю прокурора, то суд у всіх 
випадках повинен повідомляти засудженого і за його клопотанням 
захисника, оскільки недотримання такої процедури є порушенням 
принципу змагальності та рівності сторін, а також принципу забезпе-
чення засудженому права на захист. Однак, законодавець у чинному 
кримінально-процесуальному законі не в повній мірі дотримується 
національних та міжнародних стандартів щодо реалізації в цій стадії 
процесу цього права. А саме йдеться про недотримання положень 
статтей 6 та 13 Європейської конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, а саме «кожний обвинувачений у вчиненні 
кримінального правопорушення має право захищати себе особисто 
чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на 
власний розсуд» та «кожен, чиї права та свободи, визнані в цій 
Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридич-
ного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення 
було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження». 
Про день та час розгляду справи суд повинен також повідомити 
представника органу, трудового колективу або особи, за поданням 
чи клопотанням яких розглядається справа; цивільного позивача та 
цивільного відповідача, якщо питання стосується виконання вироку 
в частині цивільного позову; представника лікарської служби – у 
випадках дачі нею висновку про стан здоров’я засудженого; пред-
ставників спостережної комісії або служби у справах неповнолітніх – 
при вирішенні питань, пов’язаних з умовно-достроковим звільненням, 
зміною виду покарання та виправно-трудової колонії. Законодавець 
у КПК України зазначає, що неявка цих осіб не перешкоджає роз-
гляду справи. Однак суддя, в інтересах правильного вирішення пос-
тавлених питань може зобов’язати їх з’явитися в судове засідання. 
Розгляд справи починається доповіддю судді, в якій викладається 
зміст подання чи клопотання, однак не висловлюється при цьому 
особиста думка судді щодо його розв’язання. Потім суд заслуховує 
пояснення осіб, що були запрошені і з’явилися в судове засідання. 
Особам, які дають пояснення, дозволяється задавати питання сто-
ронам процесу. Суд не пов’язаний представленими доказами і може 
вжити заходів для одержання нових і перевірки вже раніше поданих 
відповідно до правил судового розгляду справи. Після дослідження 
доказів суд, як правило, заслуховує думку прокурора. У судовому 
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засіданні суд зобов’язаний дослідити докази, що підтверджують на-
явність обставин, які мають значення для правильного вирішення пи-
тань, що виникли у процесі виконання вироку. При розгляді справи 
ведеться протокол судового засідання. Рішення суду приймаються в 
нарадчій кімнаті з додержанням принципу таємниці наради суддів.  
В прийнятих судом рішеннях мають бути детально викладені під-
стави і мотиви прийнятого рішення, дано їх обґрунтування та точне 
формулювання. У випадку, коли при винесенні ухвали (постанови 
судді) у порядку ст.411 КПК України була допущена помилка, суд 
не має права винести іншу ухвалу (постанову) без скасування першої 
вищестоящим судом. Ухвала (постанова судді) та протокол судового 
засідання повинні знаходитися у кримінальній справі, якщо питання 
розглядається судом, який постановив вирок, або в справі, яка зна-
ходиться в суді за місцем виконання вироку. В останньому разі 
копія ухвали (постанови судді) надсилається суду, який постановив 
вирок. На прийняті судом рішення особи, інтересів яких вони сто-
суються, можуть подати апеляцію до апеляційного суду. Вважаю, 
що законодавець у статті 411 КПК України лише у загальних рисах 
визначив процедуру вирішення питань, пов’язаних із виконанням су-
дових рішень. Однак, не передбачено строк розгляду таких справ, 
не зазначено в яких випадках суд може зобов’язати викликати в 
засідання засудженого, не визначено права, якими користується за-
суджений. Також не визначено який суд повинен розглядати пи-
тання що виникають у процесі виконання вироку іноземної держави. 
На сьогодні, в проекті нового Кримінально-процесуального кодексу 
України має місце положення про участь засудженого та його за-
хисника у судовому засіданні при вирішенні питань, пов’язаних із 
виконанням вироку. Це закріплено у статті 533, а саме у частині 
першій сказано, що питання, які виникають під час звернення ви-
року до виконання під час та після виконання вироку вирішуються 
судом за клопотанням прокурора, засудженого, його захисника чи 
представника. У частині третій вищевказаної статті зазначається, 
що питання, пов’язані із виконанням вироку, вирішуються суддею 
одноособово в судовому засіданні за обов’язкової участі прокурора, 
засудженого, його захисника чи представника. Тобто законодавець 
все ж встановив імперативну норму щодо участі засудженого, його 
захисника чи представника, розширивши таким чином права цих осіб 
на цій стадії. Однак,звичайно, існують ще прогалини у законодавстві, 
що стосуються процесуального статусу засудженого, однак ці пи-
тання будуть предметом окремого дослідження. 
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д.М. тиМчиШин 
національна академія внутрішніх справ

КЛАсИФІКАцІя НАУКОвО-ТЕХНІЧНИХ зАсОБІв, яКІ 
вИКОРИсТОвУЮТЬся У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОцЕсІ

В епоху стрімкого різновекторного розвитку злочинності, неба-
жання свідків та очевидців співпрацювати з правоохоронними ор-
ганами, посилення протидії розслідуванню, що часто здійснюється 
шляхом підкупу чи залякування свідків і потерпілих та супровод-
жується відмовою від раніше даних показань, виростає роль ма-
теріальних джерел доказів, виявлення, фіксація, вилучення та до-
слідження яких – є способом наукового доказування протиправних 
діянь.

На сьогоднішній день, з цією метою використовується значний 
арсенал криміналістичної, оперативної та іншої спеціальної техніки, 
яку прийнято позначати загальною категорією «науково-технічні за-
соби». Такі відомі вчені як М.М. Михеєнко, В.Т.Нор, В.П.Шибіко, 
В.М.Тертишник, та інші, у своїх працях чітко встановили підхід до 
характеристики використовуваних у кримінальному судочинстві тех-
нічних засобів саме як засобів науково-технічних [1, 2].

На нашу думку, під науково-технічними засобами, які викорис-
товуються у кримінальному процесі, слід розуміти – науково-об-
грунтовану систему існуючих та тих, що розробляються приладів, 
пристроїв, устаткування, інструментів, матеріалів, речовин, та нау-
кових положень, методів і методик їх застосування та використання 
уповноваженими особами, відповідно до закону, для виявлення, 
фіксації, вилучення, упакування, транспортування, зберігання, слід-
чого огляду, попереднього та експертного дослідження, кримінальної 
реєстрації ідеальної та матеріальної інформації про подію злочину та 
особу злочинця, його розшуку та затримання, що здійснюється на 
основі слідчої, експертної, судової та оперативної практики, а також 
активного впровадження природничих та технічних наук, з метою 
повного, всебічного, об’єктивного та швидкого розкриття та розслі-
дування злочинів і викриття осіб винних у їх вчиненні [3].

Науково-обгрунтована система науково-технічних засобів немож-
лива без їх класифікації, тобто віднесення до певних груп. Науковці 
по різному підходять до цього питання і відповідно класифікують їх 
за різними критеріями. Науково-технічні засоби поділяють на такі 
відомі класифікаційні групи:

— в залежності від походження;
— за цільовим призначенням;
— за функціональним призначенням;
— з точки зору завдань, які вирішуються з їх допомогою;
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— за галуззю наукового знання;
— з позиції кримінально-процесуальної науки;
— за видом;
— за сферою використання;
— за суб’єктами використання.
В свою чергу кожна класифікаційна група, об’єднує в собі, за 

родовою ознакою певну сукупність науково-технічних засобів.
Що стосується класифікації науково-технічних засобів за суб’єктом 

використання, то у свій час з цього приводу висловлювались ві-
домі вчені Бєлкін Р.С. та Селіванов М.О., на думку яких, за цією 
підставою слід класифікувати не самі науково-технічні засоби, а їх 
комплекти [4, с.38-40; 5, с.28-29].

Крім згаданих засобів слід відмітити науково-технічні засоби 
криміналістичного обліку, розшуку злочинців та викраденого майна, 

Також існують класифікації науково-технічних засобів наведені 
іншими науковцями, проте вони суттєво не відрізняються від роз-
глянутих. Крім того науковці часто підтримують думки тих чи інших 
авторитетних вчених криміналістів, з розглянутого питання.

Отож ми вважаємо, що усі наведені вище класифікації науково-
технічних засобів мають право на існування, проте неможна сказати, 
що вони є досконалими і остаточними, оскільки засоби віднесені 
до певної класифікаційної групи можуть одночасно відноситися до 
декількох груп, наприклад деякі засоби польової криміналістики мо-
жуть використовуватись і в лабораторних умовах, науково-технічні 
засоби експерта може використовувати слідчий і навпаки, одні і 
ті ж науково-технічні засоби можуть використовуватися в процесі 
проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів та кримі-
налістичних експертиз. Розглянувши існуючі класифікаційні групи, 
ми приходимо до висновку, що до цього питання необхідно підходити 
на змішаній основі, оскільки більшість науково-технічних засобів є 
багатофункціональними і чітко та категорично визначити межу, що 
відділяє одну класифікаційну групу від іншої є практично не можливо 
і також слід пам’ятати, що із розвитком науково-технічного прогресу 
наведені вище класифікації будуть піддаватись постійним змінам та 
доповнюватися інноваційними засобами.
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ЩОдО МОТИвОвАНОсТІ ПОсТАНОвИ  
ПРО ПРИТягНЕННя яК ОБвИНУвАЧЕНОгО

Ст. 131 КПК України проголошує, що коли є досить доказів, які 
вказують на вчинення злочину певною особою, слідчий виносить мо-
тивовану постанову про притягнення цієї особи як обвинуваченого [1].

Теорія кримінального процесу визначає, що постанова про при-
тягнення як обвинуваченого складається з трьох частин: вступної, 
описової (мотивувальної) і резолютивної. При цьому автори підруч-
ників з кримінально-процесуального права зазначають, що закон не 
вимагає, щоб у постанові (її мотивувальній частині) слідчий наводив 
докази та їх джерела, якими обґрунтовується обвинувачення [2]. 
Справді, на практиці важко знайти постанову про притягнення як 
обвинуваченого, яка містила б посилання на такі докази (виключення 
– посилання на висновки експертиз).

Тлумачні словники визначають зміст слова «мотивувати» як «на-
водити мотиви, що пояснюють, виправдовують певні дії, вчинки тощо; 
синонім – обґрунтовувати» [3, с. 354]; «приводить мотивы, доводы в 
пользу чего-нибудь» [4]. 

О.Р. Михайленко, розглядаючи вимоги, що висуваються до кримі-
нально-процесуальних актів, зазначає, що у певних випадках ці акти 
повинні бути мотивовані. Мотивованість акту – це наявність у ньому 
не тільки опису діяння, події, обставин, але й посилання на докази, 
їх аналіз, відповідні роз’яснення [5, с. 33–34].

Проаналізувавши думки вчених і анкетування практиків, В.В. Рож-
нова, О.Ф. Штанько та Ю.І. Азаров дійшли висновку, що «слідчий 
повинен усе ж таки наводити в постанові про притягнення як обви-
нуваченого ті докази, на підставі яких він дійшов висновку про пра-
вомірність прийнятого їм рішення. Кримінально-процесуальні кодекси 
інших країн, наприклад, Казахстану та Литви, вимагають наведення 
в постанові про притягнення як обвинуваченого основних доказів» 
[6, с. 39].
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У науково-практичному коментарі до КПК України під ред. 
В.Т. Маляренка та В.Г. Гончаренка відзначено, що під мотивуванням 
постанови про притягнення особи як обвинуваченого слід розуміти 
наведення таких доказів і в такому обсязі, як це знайде необхідним 
слідчий у кожному конкретному випадку [7, с. 333].

Позиція сторони обвинувачення щодо відсутності необхідності 
посилання на докази у постанові про притягнення особи як обви-
нуваченого найбільш чітко викладена в підручнику з кримінального 
процесу, виданому Волгоградською академією МВС РФ: законода-
вець, виходячи з інтересів попереднього розслідування, навмисно не 
вимагає наводити докази у зазначеній постанові, бо інакше слідчий 
не мав би можливості зберегти в таємниці від сторони захисту на-
явні у нього докази обвинувачення [8, с. 141]. З такою позицією 
погодитися важко. Про яку таємницю можна вести мову, коли КПК 
України у ст. 48 містить право захисника знайомитися з матеріалами, 
якими обґрунтовується притягнення як обвинуваченого [1]? Якщо ж 
у постанові просто викладено, як відбулася певна подія, хто вчинив 
яке діяння і під дію якої норми Кримінального кодексу воно підпадає, 
то незрозуміло, чому саме особа, що склала постанову, прийшла до 
цих висновків, чим ці висновки мотивовані.

Відзначимо, що якщо прийняти точку зору, відповідно до якої 
постанова про притягнення особи як обвинуваченого повинна міс-
тити посилання на докази, та така постанова буде практично дуб-
лювати обвинувальний висновок. Можливо, слід уважніше розгля-
нути висловлену Б.Я. Гавриловим пропозицію щодо реформування 
інституту пред’явлення обвинувачення: на досудовому слідстві особа 
повідомляється про наявну відносно неї підозру, а обвинувачення 
пред’являється прокурором за результатами розслідування справи 
[9]. Такий порядок має спростити проведення досудового розсліду-
вання і чіткіше розмежувати функції між органами, що проводять 
розслідування і підтримують обвинувачення.

Проект КПК України, підготований Робочою групою з питань 
реформування кримінального судочинства, створеною Указом Пре-
зидента України від 17 серпня 2010 р. № 820/2010, проголошує, що 
обвинуваченим (обвинуваченим, підсудним) є особа, обвинувальний 
акт щодо якої переданий до суду. Прокурор зобов’язаний у найбільш 
короткий строк після повідомлення особі про підозру звернутися до 
суду з обвинувальним актом. Визнавши зібрані під час досудового 
розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, 
прокурор зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику 
про завершення досудового розслідування та надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування. Прокурор зобов’язаний надати 
доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпо-
рядженні, в тому числі будь-які докази, які самі по собі або у су-
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купності із іншими доказами можуть бути використані для доведення 
невинуватості або меншого ступеню винуватості обвинуваченого або 
сприяти пом’якшенню покарання. Обвинувальний акт складається 
слідчим, після чого затверджується прокурором. Одночасно із пе-
реданням обвинувального акту прокурор зобов’язаний під розписку 
надати копію відповідного документу та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування підозрюваному та його захиснику [10]. При цьому 
зазначення в обвинувальному акті доказів вини обвинуваченого про-
ектом КПК не передбачено.

Вважаємо регламентацію пред’явлення обвинувачення, викладену 
в проекті КПК, недосконалою як щодо порядку цих дій, так і щодо 
змісту обвинувального акту. Проголошувана проектом повна змагаль-
ність кримінального процесу не відповідає ні традиціям вітчизняного 
кримінального судочинства, ні суспільним реаліям, коли докази ре-
ально може збирати лише сторона обвинувачення, представлена де-
ржавними органами, а сторона захисту не має ніяких важелів впливу 
на органи, установи, організації, посадових та фізичних осіб, які ігно-
руватимуть вимоги щодо надання необхідних матеріалів стороні за-
хисту. Відсутність у обвинувальному акті такого важливого елементу, 
як мотивованість, суттєво обмежують можливості сторони захисту 
щодо підготовки до власне захисту від обвинувачення. Особливого 
значення це набуває з огляду на те, що у 2010 р. в Україні місцеві 
та апеляційні загальні суди як суди першої інстанції постановили 
виправдувальні вироки у справах публічного обвинувачення стосовно 
365 осіб; їх питома вага від кількості осіб, щодо яких постановлено 
вироки, становила 0,2%. Такий же відсоток виправдувальних вироків 
був і у 2009, і у 2008 роках [11]. Чи зможе захист за такої ситуації 
на належному рівні реалізовувати свої повноваження відповідно до 
принципу змагальності – велике питання.
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ПРАвО свІдКА НА ПРАвОвУ дОПОМОгУ 

Стаття 59 Конституції України гарантує кожному право на пра-
вову допомогу. Згідно Рішенню Конституційного Суду України у 
справі № 1-23/2009 за конституційним зверненням громадянина 
Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення по-
ложень статті 59 Конституції України, положення частини 1 цієї 
статті «кожен має право на правову допомогу» треба розуміти як 
гарантовану державою можливість будь-якій особі, незалежно від 
характеру її правовідносин з державними органами, органами місце-
вого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фізич-
ними особами, вільно без неправомірних обмежень отримувати допо-
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могу з юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує.  
Відповідно цьому рішенню до чинного Кримінально-процесуального ко-
дексу України 1 липня 2010 року було внесено ряд доповнень, у тому 
числі статтю 44 КПК України було доповнено такою частиною “Як 
захисники свідка, запрошені ним для надання правової допомоги під 
час допиту чи проведення інших слідчих дій за участю свідка, допус-
каються особи, які відповідають вимогам частин другої і третьої цієї 
статті. Допуск захисника свідка до участі у справі здійснюється у по-
рядку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті”. Внесення вказаної 
норми до чинного КПК України відповідає вимогам часу та наближає 
державне законодавство до світових норм. Крім того, слід зазначити, 
що з метою захисту та реалізації права особи на правову допомогу 
2 червня 2011 року було прийнято Закон України «Про безоплатну 
правову допомогу». Цей Закон відповідно до Конституції України виз-
начає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації 
цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допо-
моги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги. 

Таким чином, з’явився відносно новий суб’єкт кримінального процесу 
– захисник свідка. Проект нового КПК України, створений робочою 
групою, очолюваною народним депутатом України А.В. Портновим, 
не виключає можливості надання правової допомоги свідку, що зазна-
чено у пункті 2 частини 1 статті 66 вказаного проекту. Але, нажаль, 
у цьому проекті не зазначено, хто саме має надавати таку допомогу 
та не визначено процесуальний статус такої особи. На нашу думку, 
новий проект КПК України потребує внесення до параграфу 5 «Інші 
учасники кримінального провадження» глави 3 нової статті, яка б рег-
ламентувала участь адвоката свідка для надання правової допомоги.

Відповідно до частини 1 статті 68 чинного КПК України, як свідок 
може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі 
обставини, які стосуються справи. Зрозуміло, що процесуального 
статусу свідка така особа набуває з моменту виклику її для допиту 
у встановленому законом порядку. Найбільш поширеним способом 
виклику із зазначених у статті 166 КПК України є повістка. З метою 
надання особі можливості реально скористатися своїм правом на пра-
вову допомогу, необхідно ввести до чинного КПК України норму, яка 
б регламентувала роз’яснення в повістці права на правову допомогу. 
Щодо Проекту КПК України, створеного робочою групою, очолю-
ваною народним депутатом України А.В.Портновим, то у статті 134 
«Зміст повістки про виклик» серед викладених вимог до оформлення 
повістки та її змісту, не має пункту, який би передбачав роз’яснення 
особі у повістці права на правову допомогу. 

На нашу думку, запропонований проект КПК є революційним, 
проте містить значну кількість концептуальних недоліків і потребує 
подальшого удосконалення.
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в.в. тиЩенко
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К дИсКУссИИ О сТРУКТУРЕ МЕТОдИК 
РАссЛЕдОвАНИя ОТдЕЛЬНЫХ вИдОв 

ПРЕсТУПЛЕНИЙ

Вопрос о структуре методик расследования отдельных видов пре-
ступлений (частных методик) остается дискуссионным в современной 
криминалистической литературе. 

Так, одними авторами в структуру методики включается кримина-
листическая характеристика рассматриваемой группы преступлений 
(А.Н. Васильев, И.Ф. Герасимов, Н.А. Селиванов и др.). Другими 
такая характеристика в нее не включается либо потому, что отри-
цается ее методическое значение (А.В. Дулов, Р.С. Белкин), либо 
потому, что она рассматривается как основа разработки частных ме-
тодик, но не ее элемент (В.П. Бахин, В.П. Лавров, А.В. Шмонин).

Неоднозначно и отношение к такому элементу как обстоятельства, 
подлежащие доказыванию. Высказывается мнение о необходимости 
их рассмотрения в частных методиках наряду с криминалистической 
характеристикой преступлений (Л.Я. Драпкин, А.Г. Филиппов и др.), 
как исключающего необходимость в такой характеристике (С.Н. Чу-
рилов), как ненужного в связи с изложением в методиках кримина-
листической характеристики (И.А. Возгрин, Н.И.Порубов).

В структуру частных методик расследования традиционно вклю-
чались этапы расследования, отражающих специфику следственной 
деятельности, в зависимости от решаемых задач того или иного пе-
риода расследования. Но в последнее время В.Е. Корноуховым было 
высказано мнение о нецелесообразности выделения этапов рассле-
дования, поскольку понятие этапа довольно размытое, не имеющего 
своего содержания и не раскрывающего закономерностей расследо-
вания преступлений. 

Предлагается также включать в качестве самостоятельных эле-
ментов криминалистическую классификацию рассматриваемой группы 
пре ступлений, особенности доследственной проверки, вопросы ис-
пользования специальных познаний, организация взаимодействия 
следователя с органами дознания и общественностью, тактические 
особенности производства отдельных следственных действий и так-
тических операций, а также и некоторые другие.

Многочисленные предложения по формированию структуры ме-
тодик расследования отдельных категорий преступлений не всегда 
получают должное обоснование. В их основу кладутся различные 
принципы образования такой структуры. Поиск таких принципов 
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приводят иногда авторов к выводам, что единой структуры частных 
методик быть не может (В.Е.Корноухов). В другом случае утверж-
дается, что существуют две структуры частных методик: 1) функци-
ональная (пространственная), которая включает такие элементы как 
следственная ситуация, планирование расследования, тактические 
комплексы, предмет доказывания; и 2) временная, включающая три 
этапа расследования – первоначальный, последующий и заключи-
тельный.

С приведенными точками зрения нельзя согласиться. Методика 
расследования преступлений отдельных категорий преступлений 
является системным образованием, имеющим общую структуру 
для всех ее видовых и подвидовых разновидностей, поскольку она 
должна отражать закономерности поисково-познавательной деятель-
ности. Различно лишь содержание составляющих ее элементов, т.к. 
оно отражает специфику такой деятельности в зависимости от харак-
тера, вида и других свойств преступлений. Вряд ли целесообразно в 
частных методиках выделять две структуры, что только усложняет 
и без того непростую проблему.

Представляется, что структура частных методик расследования 
должна соответствовать принципам построения последних, о чем уже 
нами говорилось ранее. При этом такую структуру целесообразно 
формировать по следующим блокам: 1) криминалистический анализ 
соответствующей категории преступлений (их криминалистическая 
классификация, характеристика), особенности противодействия рас-
следованию 2) обстоятельства, подлежащие выяснению и установ-
лению; 3) следственные ситуации, задачи и средства их решения на 
проверочном и начальном этапах расследования; 4) следственные 
ситуации, задачи и средства их решения на последующем и заклю-
чительном этапах расследования; 5) тактические и организационные 
особенности проведения следственных действий и тактических опе-
раций.

При этом рекомендации по решению тактических задач каждого 
этапа расследования целесообразно излагать в виде типовых про-
грамм расследования.

Названные элементы детализируются и наполняются соответс-
твующим содержанием по каждой конкретной методике расследо-
вания.
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дО ПИТАННя ПРО ТИПОвІ сЛІдЧІ сИТУАцІї 
НАсТУПНОгО ЕТАПУ РОзсЛІдУвАННя зЛОЧИНІв, 

ПЕРЕдБАЧЕНИХ сТ. 175 КК УКРАїНИ  
(НЕвИПЛАТА зАРОБІТНОї ПЛАТИ ЧИ ІНшИХ 

УсТАНОвЛЕНИХ зАКОНОМ вИПЛАТ)

Наступний етап розслідування злочинів у типовій методиці 
відіграє важливу роль у її структуризації, дозволяє сформулювати 
рекомендації, орієнтовані на типові слідчі ситуації, які характерні 
саме для цього проміжку розслідування конкретного злочину.

На противагу початковому етапу розслідування, де типові слідчі 
ситуації можуть, як правило, визначатися (і визначаються) на ос-
нові характеру і ступеня повноти первинного матеріалу про злочин, 
вирішити цю наукову проблему стосовно наступного етапу значно 
складніше. На наш погляд, виокремлення типових слідчих ситуацій, 
які б не просто повторювали ситуації початкового етапу, можливе 
лише тоді, коли за основу типізації береться рубіж пред’явлення 
обвинувачення, наявність доказів, які вказують на вчинення одного 
або кількох злочинів, а також реакція особи на пред’явлене обвину-
вачення і її ставлення до участі в проведенні слідчих дій.

Виходячи з типових слідчих ситуацій, побудованих на такій основі, 
виникає можливість чітко визначити обумовлені певною ситуацією 
тактичні завдання наступного етапу розслідування і необхідні для їх 
вирішення слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Найбільшого значення для побудови структури наступного етапу 
розслідування, на наш погляд, має позиція особи щодо пред’явленого 
їй обвинувачення у вчиненні інкримінованого злочину. Це ставлення 
обвинуваченого найлегше піддається типізації і дозволяє в залеж-
ності від її особливостей визначити конкретні тактичні завдання роз-
слідування і необхідні для цього слідчі дії та оперативно-розшукові 
заходи.

З урахуванням ставлення особи до пред’явленого їй обвинува-
чення на наступному етапі розслідування невиплати заробітної плати 
та інших установлених законом виплат можна виділити наступні ти-
пові слідчі ситуації:

1) обвинувачений визнає себе винним у повному обсязі 
пред’явленого обвинувачення;

2) обвинувачений визнає себе винним частково;
3) обвинувачений не визнає себе винним у повному обсязі 

пред’явленого обвинувачення.
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Кожна з названих типових слідчих ситуацій має свою специфіку 
і заслуговує дещо більшого детального розгляду.

ситуація 1. обвинувачений визнає себе винним у повному 
обсязі пред’явленого обвинувачення. Така ситуація на практиці 
під час розслідування злочинів, передбачених ст. 175 КК України, 
зустрічається найчастіше (73,69%). Це можна пояснити різними 
причинами, але головна з них полягає в тому, що наступний етап 
розслідування в цій категорії злочинів, як правило, характеризується 
наявністю значної кількості доказів, що вказують на умисну та без-
підставну невиплату установлених законом виплат. Внаслідок цього, 
своєю чергою, винні особи активно визнають свою вину та нама-
гаються швидко погасити заборгованість перед працівниками. Це, 
як видається, мотивується також і тим, що керівники, які вперше 
вчинили злочин невеликої чи середньої тяжкості, враховуючи їх 
сприяння слідству та позитивні характеризуючі дані, розраховують 
на можливість бути звільненими від кримінальної відповідальності 
у зв’язку із зміною обстановки (ст. 48 КК України). Так, у кримі-
нальній справі № 1-48/10 про обвинувачення директора Львівського 
відділення Українського державного геологорозвідувального інсти-
туту громадянина Ф. за ч. 1 ст. 175 КК України, директор повністю 
визнав свою вину, мотивуючи, що борг утворився внаслідок недо-
фінансування науково-дослідних робіт, що виконувались за кошти 
державного бюджету. Згодом він зумів погасити заборгованість і 
був звільнений судом від кримінальної відповідальності у зв’язку із 
зміною обстановки (ст. 48 КК України).

Для цієї ситуації характерні висунення і перевірка таких типових 
версій: 1) про щире каяття обвинуваченого у вчиненні злочину і 
намагання спокутувати свою вину; 2) про намагання обвинуваченого, 
визнавши вину за один злочин чи епізод, уникнути відповідальності 
за інший більш тяжкий злочин чи більшу кількість епізодів, яких ще 
не виявлено; 3) про взяття обвинуваченим всієї вини за вчинення 
злочину на себе з метою виведення з-під “удару” інших членів зло-
чинної групи.

ситуація 2. обвинувачений визнає себе винним частково. Така 
ситуація в практиці розслідування злочинів, передбачених ст. 175  
КК України, порівняно з попередньою зустрічається менш часто 
(21,05%). Вона означає, що обвинувачений погоджується тільки з 
частиною обвинувачення. Так, у кримінальній справі № 1-69/08 про 
обвинувачення директора ТзОВ «Галичскло» громадянина Ж. за ч. 1 
ст. 175 КК України, порушеної 29.03.2006 р. внаслідок утворення за-
боргованості із виплати заробітної плати 220 працівникам, директор 
свою вину визнав лише частково. В поясненнях він посилається на 
те, що заборгованість виникла ще до його призначення на посаду 
(перебував на посаді з 28.03.2005 р. по 13.03.2006 р., а борг за 
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2003-2004 рр.) і збільшився вже за час його керівництва ТзОВ – за 
три місяці 2005-2006 рр.

Для цієї ситуації характерне висунення і перевірка наступних 
типових версій: 1) повідомлене обвинуваченим відповідає реальним 
подіям, що мали місце; 2) обвинувачений намагається, шляхом виз-
нання вини за один епізод злочину, який носить очевидний характер, 
уникнути відповідальності за інші епізоди.

Перша версія націлює слідчого на врахування можливої щирості 
в поведінці обвинуваченого, коли заборгованість дійсно виникла не з 
його вини, а з вини інших осіб, коли він не перебував на посаді керів-
ника і не мав можливості розпоряджатися коштами підприємства, 
установи, організації, а після призначення ще не встиг налагодити ро-
бочий процес і отримати достатній прибуток, щоб погасити існуючий 
борг. Друга версія пояснює становище обвинуваченого, яке може 
бути продиктоване прагненням уникнути відповідальності за значно 
більшу кількість епізодів. Цей варіант дії звичайно ґрунтується на 
врахуванні наявних доказів щодо даного керівника і інформації про 
кількість працівників щодо яких існує заборгованість з виплати на-
лежних їм виплат та час утворення боргу. Це, своєю чергою, обу-
мовлює вибір обвинуваченого: визнати себе винним у злочині, який 
є очевидним і в розпорядженні слідства стосовно цього достатньо 
доказів, і не визнавати вини там, де немає прямих доказів. При 
такій позиції обвинувачений не буде проявляти активності в наданні 
слідчому допомоги у виявленні нових джерел доказів.

Спільною рисою обох можливих варіантів в поведінці обвинува-
ченого є його спрямованість (може вважатися найбільш вірогідною) 
на активну участь в проведенні слідчих дій. 

ситуація 3. обвинувачений не визнає себе винним у пов-
ному обсязі пред’явленого обвинувачення. Ця ситуація на прак-
тиці є найменш поширеною і найскладнішою на наступному етапі 
розслідування невиплат заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших 
установлених законом виплат (5,26%). Найчастіше невизнання вини 
у вчиненні злочину аргументується відсутністю внаслідок різних об-
ставин об’єктивної можливості виплатити заробітну плату чи інші 
установлені законом виплати. Так, у кримінальній справі № 1-242/07 
про обвинувачення генерального директора ЗАТ «ЯРСТ» громадя-
нина Ж. за ч. 1 ст. 175 КК України, порушеної 4.07.2006 р. у резуль-
таті утворення заборгованості перед 26 працівниками, генеральний 
директор винним себе не визнав. В поясненнях він вказав, що лише 
формально виконував обов’язки генерального директора ЗАТ, а 
фактично всіма справами товариства керував Голова спостережної 
ради та директор товариства «Норма-прім», яка є засновником ЗАТ 
«ЯРСТ». Останні здійснювали керівництво діяльністю товариства, а 
його, шляхом погроз, змушували формально залишатись на посаді 
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генерального директора, щоб самим уникнути відповідальності за 
невиплату заробітної плати та інші злочини та проступки, що вчи-
нялися ними.

Таку позицію обвинувачений займає в результаті ретельного 
аналізу стану розслідування, наявності доказів у слідства та можли-
востей їх одержання. Головна мета цього полягає в тому, щоб «за-
тягнути» слідство наскільки можливо, виграти час для організації 
протидії з використанням різноманітних засобів і підвести слідство 
до кардинальної зміни юридичної формули обвинувачення в бік його 
пом’якшення або виключення кримінальної відповідальності взагалі.

За своєю суттю ця позиція обвинуваченого є однією з ознак ак-
тивної протидії розслідуванню. Виходячи з цього, повинні вживатися 
заходи, спрямовані на попередження і нейтралізацію можливих форм 
цієї протидії.

в.о. фінаГеЄв
національна академія внутрішніх справ

КРИМІНАЛІсТИЧНИЙ АНАЛІз зЛОЧИНІв, 
ПОв’язАНИХ Із вИКОРИсТАННяМ зАсОБІв  

дОсТУПУ дО БАНКІвсЬКИХ РАХУНКІв

У ринкових умовах привабливою для випробовування нових зло-
чинних технологій залишається банківська сфера. Як показує світова 
практика, злочинці зазвичай використовують механізми здійснення 
банківських операцій, (кредитних, депозитних, платіжних), завдаючи 
величезних збитків фінансовим установам та, водночас, підриваючи 
впевненість громадян і суб’єктів господарювання у їх надійності.

Спроби систематизувати способи (схеми) вчинення розкрадань 
грошових коштів у системі банківських установ траплялись ще в 
колишньому СРСР (В.І.Теребілов, З.Т. Баранова, Ю.В. Цвєтков та 
ін.). Специфіка функціонування банківської системи за радянських 
часів визначала “внутрішній” характер цих розкрадань з боку 
відповідальних банківських працівників. Після утворення вітчиз-
няної банківської системи відбулись дослідження вже нових спо-
собів учинення злочинів у цій сфері (О.П. Бущан, В.П. Головіна,  
О.В. Курман, Т.В. Охрімчук, Л.В. Паламар, І.І. Попович, В.Д. Поли-
ванюк, В.В. Хілюта, С.С. Чернявський та ін.). 

Криміналістична класифікація злочинів у кредитно-банківській 
сфері зазвичай відбувається залежно від характеру операції, з ви-
користанням якої вчиняється злочин. За цією ознакою, можна ви-
окремити злочини, пов’язані з незаконним одержанням банківських 
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кредитів, пов’язані з використанням засобів доступу до банківських 
рахунків, вчинені з використанням інших банківських операцій (де-
позитних, валютних, з цінними паперами тощо).

Банківський рахунок – це чітко встановлений спосіб відображення 
наявності та руху коштів клієнта банку, завдяки чому обліковують 
власні кошти клієнта, з нього здійснюють переказ коштів клієнта 
за допомогою платіжних інструментів і, відповідно, забезпечують 
безготівковий їх обіг.

Засіб доступу до банківського рахунку – це засіб певної форми на 
паперовому, електронному чи іншому носії інформації, використання 
якого ініціює переказ коштів з відповідного рахунка платника (Закон 
України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 5 
квітня 2001 р. № 2346-III).

Усі злочини з використанням доступу до банківських рахунків 
доцільно розподілити на три групи: що вчиняються з використанням 
документів на переказ коштів; що пов’язані з обігом банківських 
платіжних карток; що вчиняються з використанням інших засобів 
доступу до рахунків, зокрема шляхом втручання в автоматизовані 
бази даних та комп’ютерні мережі банку.

Способами вчинення злочинів цієї категорії, що дістають окрему 
кримінально-правову кваліфікацію, є шахрайство, привласнення та 
розтрата майна, а також заволодіння майном шляхом зловживання 
службовим становищем, підроблення документів та використання 
підроблених документів, втручання у роботу комп’ютерних систем, 
незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та 
іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Предметом злочинного посягання можуть бути кошти на ра-
хунках, документи на переказ (розрахункові, міжбанківські та ін.), 
платіжні картки, інші засоби доступу до банківських рахунків. Серед 
причетних до злочинів осіб можна виокремити відповідальних пра-
цівників банків, їх клієнтів, а також третіх осіб, зокрема фахівців у 
галузі комп’ютерних технологій.

В основу диференціації методик розслідування злочинів у сфері 
обігу банківських платіжних карток доцільно розглядати способи вчи-
нення злочину: способи підроблення банківської платіжної картки; 
способи використання підроблених банківських платіжних карток; 
способи незаконного втручання до автоматизованих баз даних та 
комп’ютерних мереж банку.
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х.р. ханас
львівський національний університет імені івана франка

сТАНОвЛЕННя з’ЄдНАНОгО ПРОцЕсУ  
(цИвІЛЬНОгО ПОзОвУ в КРИМІНАЛЬНІЙ сПРАвІ)  

в РОМАНО-гЕРМАНсЬКІЙ ПРАвОвІЙ сІМ’ї  
(НА ПРИКЛАдІ зАКОНОдАвсТвА ФРАНцІї)

Зародження з’єднаного процесу відбулося ще у римському праві, 
яке започаткувало розподіл правопорушень на цивільні та кримі-
нальні, і де за деякі кримінальні правопорушення передбачалась май-
нова відповідальність (закон Аквілія від 287 р. до н.е.) чи можливість 
подати позов про відшкодування збитків (едикт претора Галлія від 
66 р. до н.е.). Згодом з’єднаний процес був успадкований правовими 
системами Італії, Німеччини, Австрії, проте особливого розвитку він 
набув у французькому законодавстві, де інститут “partie civile” є, за 
висловом одного з дослідників, “однією з найбільш оригінальних рис 
французького кримінального судочинства” (Шіган А. В.). 

Історія французького законодавства цілком підтверджує тверд-
ження, що з’єднання кримінального (публічного) та цивільного по-
зовів в одному провадженні становить продукт більш розвиненого 
юридичного життя суспільства. У найдавніший період французького 
законодавства, до XIII століття включно, французький процес цілком 
пройнятий був обвинувальною засадою. Потерпіла від злочину особа 
користувалася винятковим правом обвинувачення в усіх справах, 
і саме обвинувачення, маючи суто приватний характер, не йшло 
далі вимоги винагороди за заподіяну шкоду; юстиція того часу за-
довольнялася тим, що приватні інтереси потерпілого отримували 
майнове задоволення. У період феодальної юстиції ще не було роз-
межування кримінальної та цивільної юрисдикції, і існували загальні 
форми провадження для кримінальних і цивільних справ. З плином 
часу, у міру з’ясування суспільного характеру злочину і покарання, 
процесуальні форми змінюються в бік посилення слідчих (інквізи-
ційних) засад, а разом з тим поступово встановлюється і поділ юрис-
дикції, яка обумовлює виникнення і розвиток з’єднаного процесу.  
Починаючи з XIII століття, переслідування злочинів ex officiо робить 
швидкі успіхи у французькому законодавстві, а з XIV ст. порушення 
кримінальних справ з ініціативи суспільної (державної) влади стає 
майже переважним принципом французького кримінального процесу. 
Давня форма обвинувачення потерпілим від злочину поступово замі-
нюється повідомленням чи доносом (la dйnonciation). Повідомлення 
було звичайним способом кримінального переслідування і тягло за 
собою проведення слідства, але крім цього способу кримінального 
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переслідування у французькому кримінальному процесі XIV-XV ст. 
існували ще два інших, а саме: звинувачення (l’accusation), як за-
лишок колишньої обвинувальної форми, і офіційне переслідування 
(la poursuite d’office) – за розсудом судді, за участю публічної та 
цивільної сторони або без будь-якого втручання. З’єднання або змі-
шування сповіщення (la dйnonciation) і звинувачення (l’accusation) 
привело до утворення в XV ст. інституту, відомого у французькому 
законодавстві під назвою «constitution partie civile» в кримінальному 
суді. 

Разом з тим, відмінність між публічною і приватною сторонами 
в процесі протягом довгого часу була переважно теоретичною; в 
дійсності інститут прокуратури розвивався повільно, і потерпіла від 
злочину особа зберігає ще в XVI ст. деякі риси обвинувача, а саме 
– такі особи порушували кримінальне переслідування шляхом доносу 
або повідомлення, отримували наказ судді про слідство, збирали 
довідки, виступали обвинувачами у суді, давали висновок про по-
карання; часто публічна сторона, в особі королівського прокурора, 
була швидше стороною, яка приєднується, ніж головною, і обмежу-
валася лише вимогою покарання. І лише з кінця XVI ст. стан справ 
змінюється. Згідно з ордонансом 1579 року, королівські прокурори 
порушують і проводять слідство, не чекаючи доносу потерпілого від 
злочину або цивільної сторони. Лише через століття, в ордонансі 
1670 року права цивільної сторони отримали подальше обмеження. 
Потерпілі від злочину особи, в тому випадку, коли вони є цивільною 
стороною, продовжують, за ордонансом 1670 р., фігурувати в процесі 
як головна сторона (parties principales), але вони не можуть більше 
проводити слідство, яке цілком зосереджується в руках суддів; процес 
ведеться від їх імені, а представник публічного міністерства розгля-
дається як «partie jointe». «У випадках приєднання публічної сто-
рони до цивільної, говорить відомий французький юрист Jousse, або 
втручання цивільної сторони у процес, розпочатий фіском (казною), 
перевага завжди надається цивільній стороні перед публічною в пе-
реслідуванні обвинувачення; королівський прокурор або прокурор 
фіску тільки приєднуються до сторін». Але цивільний позивач (partie 
civile) не може більше давати висновки про покарання і може тільки 
просити про приєднання публічного міністерства (la jonction du 
ministіre public) для подання такого висновку. Цивільний позивач 
вимагає винагороди за шкоду, але якщо мета позову ширша, то його 
позов приєднується в процесуальних формах до публічного позову. 

Французьке законодавство періоду революції зберегло в значній 
частині постанови попереднього законодавства щодо цивільного по-
зову в кримінальному суді. За законами від 10 серпня 1790 року і  
16-29 вересня 1791 року, потерпілі від злочину особи користувалися, 
до певної міри, правом участі у публічному позові в межах їх осо-
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бистого збитку. Скарга або повідомлення потерпілого зобов’язувала 
поліцейського комісара викликати свідків, відібрати показання і, 
після з’ясування природи і тяжкості діяння, встановити обвинува-
чення; у разі відмови скаржник або донощик могли пред’явити об-
винувачення безпосередньо суду присяжних. З передачею справи 
директору журі втручання сторони не припиняється; обвинувальний 
акт складається за погодженням із нею, а якщо такого погодження 
не було, – стороні надавалася можливість окремо редагувати об-
винувальний акт і навіть самостійно пред’являти його, якщо ди-
ректор журі не знаходив у відповідному діянні ознак злочину. На 
суді сторона (le plaignant ou le dйnonciateur) представляла докази і 
користувалася правом виступу для підтримання обвинувачення. При 
обговоренні останнього пункту було висловлено міркування, що не 
можна обмежити цивільну сторону, яка має цивільні інтереси, у праві 
доводити обвинувачення, так як сам позов про відшкодування шкоди 
ґрунтується на доказах злочину. 

Уложення брюмера IV року встановлює відмінність публічного 
та цивільного позовів; будь-який злочин, згідно з цим уложенням, є 
основою для публічного позову і в той же час служить підставою для 
цивільного позову (ст. 4). Предметом публічного позову є покарання 
за посягання, спрямовані проти суспільних порядків; цивільного позов 
– відшкодування шкоди, заподіяної злочином. Перший належить на-
роду і пред’являється від його імені спеціально призначаються для 
цього урядовими агентами, другий, тобто цивільний позов, належить 
тому, хто зазнав шкоди (ст. 5 і 6). Цивільний позов міг розглядатися 
як разом із публічним проступком тим же суддею, так і окремо (ст. 
8). Скаржник зберігає право самостійно пред’явити обвинувачення 
в тому випадку, якщо не може дійти згоди з директором журі; вона 
користується правом представляти свідків і підтримувати в суді об-
винувачення (ст. 227, 317 і 370).

У 1808 році був прийнятий новий кодекс (Code d’instruction 
criminelle). Наведені вище положення попереднього кодексу з 
незначними змінами статей 1 і 3 були включені у новий кодекс.  
В цілому, цей кодекс містив елементи як обвинувального, так і 
слідчого процесу. Інквізиційні аспекти стосувалися головним чином 
досудової стадії, в той час як обвинувальний процес домінував під 
час судового слухання справи. Водночас, кодексом 1808 року було 
скасовано тортури на стадії попереднього слідства і закритість слу-
хань. Порушення кримінальних справ було віднесено до компетенції 
високоорганізованих державних міністрів (“ministиre public”), проте 
можливість потерпілої від злочину особи ініціювати судовий розгляд 
була також передбачена і гарантована. Інститут слідчого мирового 
судді також втратив своє значення. Кодекс 1808 року вважався дуже 
прогресивним і згодом став взірцем для законодавств всієї Європи.
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Наступні кримінально-процесуальні кодекси Франції не містили будь-
яких змін стосовно цивільного позову в кримінальному судочинстві. 
Статті 1, 2 та 3 Кримінально-процесуального кодексу 1957 року  
майже повністю повторює положення Уложення брюмера IV року. 
Наступні зміни, внесені до кодексу 1957 року також не стосувались 
цивільного позову, і в результаті змін, внесених у січні 1987 року, 
кодекс передбачав: 

«Вимога накладення покарання повинна подаватися та пере-
слідуватися мировими суддями та посадовими особами, на яких 
такі повноваження покладені законом […] (стаття 5 (1)(2))»

«За наявності підстав, передбачених цим Кодексом, така вимога 
також може бути подана потерпілим […] (стаття 5 (1)(3))»

«Право подати цивільний позов про відшкодування шкоди, за-
подіяної злочином, деліктом чи правопорушенням, належить особам, 
яким безпосередньо була заподіяна шкода […] (стаття 5 (2))»

«Цивільний позов може бути поданий одночасно чи до того ж 
самого суду, що і обвинувачення […] (стаття 5 (3))»

Вищенаведені положення, в цілому, дуже подібні за формою та 
змістом до положень Кодексу брюмера. таким чином, можна ствер-
джувати, що французьке законодавство послідовно дотримується 
зразка стосовно регулювання подання цивільного позову в кримі-
нальному судочинстві. Разом з тим, в результаті подальших змін 
та доповнень, Кодекс передбачав також певні додаткові положення 
стосовно цивільного позову в кримінальному процесі, зокрема, право 
громадських об’єднань, що зареєстровані і діють не менше 5 років, які 
проголосили своєю метою допомогу потерпілим від певних злочинів 
особам, реалізовувати права цивільного позивача у кримінальних 
справах про злочини, чітко передбачені Кодексом (ст.ст. 2-1 – 2-21) 
та деякі інші положення. Проте в цілому інститут “partie civile” роз-
винувся у Франції історично, при цьому, багато правил, що сьогодні 
визначають цей інститут, відносяться ще до XV–XVI століття. 

д.М. цехан
кандидат юридичних наук

одеський державний університет внутрішніх справ

ОКРЕМІ АсПЕКТИ АЛгОРИТМІзАцІї вИКОРИсТАННя 
вИсОКИХ ІНФОРМАцІЙНИХ ТЕХНОЛОгІЙ У ПРОТИдІї 

зЛОЧИННОсТІ

Сучасне суспільство перебуває у стані трансформації, одним з на-
прямів якої є освоєння досягнень науки та техніки, зокрема високих 
інформаційних технологій. Не вдаючись до детального аналізу їх зміс-
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товних ознак та функціональних характеристик, оскільки результати 
нашого дослідження означених проблем вже оприлюднені[док. див.: 1;  
2; 3; 4; 5; 6], наголосимо, що під високими інформаційними техноло-
гіями, на нашу думку, необхідно розуміти систему методів і прийомів 
обробки інформації, яка відбувається на основі заздалегідь визначе-
ного алгоритму з обов’язковим використанням апаратних засобів та 
програмного забезпечення, що характеризується високим ступенем 
конвергенції та стандартизації. Розглядаючи високі інформаційні тех-
нології у контексті їх використання в оперативно-розшукової діяль-
ності, доцільно застосувати інструментальний підхід, згідно з яким 
вони застосовуються як інструментарій вирішення завдань цієї де-
ржавно-правової форми боротьби зі злочинністю.

Впровадження у роботу оперативних та слідчих підрозділів ор-
ганів внутрішніх справ високих інформаційних технологій потребує 
застосування технологічного підходу в організації їх функціонування, 
що дозволить упорядкувати засоби досягнення їх завдань та впо-
рядкує діяльність. Відомий дослідник К. Ясперс, виділив певні зру-
шення у розвитку техніки, які здійснили вплив на організацію люд-
ської діяльності:

— технічне мислення розповсюджується на усі сторони людсь-
кого життя;

— зростаючий рівень праці поступово призводить до механізації 
та автоматизації діяльності індивіда [7, с. 28]. 

Технологічний підхід до організації виявлення, розкриття та роз-
слідування злочинів не є інноваційним, але таким, що не знайшов 
достатньої підтримки у наукових колах. Видається, що означене зу-
мовлюється тим, що існуючі раніше історичні умови, особливості 
злочинної діяльності та рівень розвитку техніки не створювали не-
обхідності використання технологічного підходу до організації роботи 
цих підрозділів. Саме тому технологічний підхід у криміналістиці та 
оперативно-розшуковій діяльності залишився суто теоретичною кон-
цепцією, яка в сучасних умовах потребує практичної апробації. 

Розвиток високих інформаційних технологій призвів до того, що 
оперативні працівники у своїй практичній діяльності зустрілись з 
мало пізнаними явищами, які інтуїтивно незрозумілі та складні для 
вивчення. Динаміка поширення цих технологій відкриває принципово 
нові можливості для роботи з інформацією. Як ключове завдання 
оперативних підрозділів, отримання інформації неможливе без вико-
ристання всього арсеналу засобів, які виникають внаслідок розвитку 
науки та техніки, саме тому створення нового виміру циркуляції ве-
ликих обсягів інформації потребує розробки методичних комплексів. 
Зі всіх можливих дій оперативного працівника, обумовлених конк-
ретним злочином і оперативно-тактичною ситуацією, що склалась на 
початковому етапі, оптимальним є лише певний перелік, який варіює 
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у незначних межах. Відповідно кожний оперативний працівник має 
виконати чіткий набір подібних дій, перелік яких є об’єктивно зумо-
вленим і не залежить від конкретних суб’єктивних чинників. У них 
має бути мінімальна кількість суб’єктивного, оскільки зумовлені вони 
об’єктивними передумовами – обставинами вчинення конкретного 
злочину і оперативно-тактичною ситуацією, що склалась. Виявлення 
та документування злочинів як специфічний вид діяльності перед-
бачає організацію і проведення цілеспрямованих комплексів опера-
тивно-розшукових заходів, успішна реалізація яких має забезпечити 
досягнення необхідного результату. 

Розглянувши основні аспекти технології як можливої організа-
ційної форми, необхідно детальніше зупинитися на аналізі базового 
рівня організації, а саме – створенні відповідних алгоритмів вико-
ристання високих інформаційних технологій. Так, О. С. Шаталов 
пов’язує ефективність існуючих і розробку нових технологій розсліду-
вання злочинів з криміналістичною алгоритмізацією і плануванням [8, 
с. 189]. Інші дослідники зазначають, що алгоритмізація слідчої та 
оперативно-розшукової діяльності стає дедалі актуальнішою про-
блемою, яка потребує свого найшвидшого вирішення [9, с. 46], адже, 
на нашу думку, використання високих інформаційних технологій на-
дасть очікуваний результат лише у поєднанні з алгоритмізацією їх 
використання. 

Вважаємо, що алгоритмізація оперативно-розшукової діяль-
ності передбачає розробку відповідних алгоритмів. У більш широ-
кому значенні – це підхід до виявлення та документування зло-
чинної діяльності, заснований на автоматичній пропозиції працівнику 
оперативного підрозділу оптимального варіанту, у залежності від 
оперативно-тактичної ситуації, рішень переважної більшості питань, 
що перед ним виникають. При цьому важливо враховувати ключову 
функціональну особливість оперативно-розшукового алгоритму – він 
обов’язково має залежати від вихідних даних, які, власне, і скла-
дають сутність оперативно-тактичної ситуації.

Крім того необхідно зазначити, що на формування відповідного 
алгоритму впливатиме низка чинників переважно об’єктивного харак-
теру: оперативно-тактична ситуація, яка склалась; професійні навички 
конкретного працівника оперативного підрозділу, який використовує 
високі інформаційні технології; існуюча інформаційно-технічна інф-
раструктура та її якісні характеристики; технічна характеристика 
апаратних засобів; функціональні особливості програмного забезпе-
чення; конкретне завдання, яке необхідно вирішити оперативному 
працівнику за допомогою високих інформаційних технологій. 

Вже сьогодні ідеї алгоритмізації поступово прокладають собі 
шлях: методичні рекомендації щодо виявлення та документування 
злочинів, використання технічних засобів та високих інформаційних 
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технологій для добування оперативно значущої інформації стають 
дедалі конкретнішими і чіткішими, починають базуватись не на ін-
туїтивно узагальненому досвіді діяльності оперативних підрозділів, а 
на точному. Аналіз наявних сьогодні методичних рекомендацій щодо 
використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшу-
ковій діяльності свідчить, що вони набувають дедалі більш алгорит-
мізованого характеру. 

Підбиваючи підсумки наголосимо, що існуюча практика вико-
ристання високих інформаційних технологій в оперативно-розшу-
ковій діяльності свідчить, що окремі напрями їх використання вже 
є алгоритмізованими, зокрема: перехоплення та аналіз трафіка, при 
цьому означена діяльність може бути алгоритмізована незалежно від 
організаційного варіанту перехоплення (перехоплення за допомогою 
наявного устаткування СОРМ чи за допомогою устаткування про-
вайдера); дослідження логів веб-сервера. Так, аналізуючи діяльність 
злочинця на підставі лог файлів у найспрощеному варіанті можна 
виділити такий алгоритм: встановити комп’ютери та програми, які 
взаємодіяли – встановити, які події логуються кожною з програм 
– отримати всі логи за певний період часу – дослідити записи цих 
логів та зіставити їх один з одним. Отже, окреслений алгоритм, не 
зважаючи на відносну простоту, є універсальним для всіх опера-
тивно-тактичних ситуацій, в яких виникає необхідність роботи з лог-
файлами; документування руху цифрових повідомлень; встановлення 
належності та розташування IP-адреси; встановлення належності ад-
реси електронної пошти; здійснення пошуково-аналітичних заходів у 
мережі Інтернет за допомогою програмного забезпечення; фіксація 
цифрової інформації, адже використання алгоритму у цьому випадку 
забезпечує коректність фіксації та незмінність інформації. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ дОсУдОвОгО 
РОзсЛІдУвАННя У сПРАвАХ ПРО зЛОЧИНИ  

У сФЕРІ БАНКІвсЬКОї дІяЛЬНОсТІ

В умовах глобалізації світової економіки та змін у фінансовій сис-
темі України, що викликані новаціями у законодавстві та затяжною 
фінансово-економічною кризою, органи внутрішніх справ стикаються 
з новими виявами злочинності на грошово-кредитному ринку. Концен-
трація коштів як у готівковій, так і в безготівковій формах, різно-
манітність фінансових інструментів з різним ступенем їх захищеності, 
широке клієнтське поле – усе це перетворює банківські установи в 
усьому світі на об’єкт злочинних посягань. За оцінкою міжнародної 
аудиторської компанії Price Waterhouse Coopers, щорічний збиток 
банківського бізнесу в європейських країнах від шахрайства складає 
близько 33 млрд. дол. США. За даними вітчизняної статистики, про-
тягом 2007–2010 рр. у сфері банківської діяльності викрито понад 
10 тис. злочинів, з яких питома вага злочинів, учинених безпосе-
редньо у банках, становить майже третину. За 2008–2010 рр. пору-
шено на 25,0 % більше ніж за минулий період кримінальних справ 
про злочини, збитки за якими становлять понад 100 тис. грн. (уп-
родовж останніх трьох років лише з банку “Надра”надійшло понад  
2 тис. заяв і повідомлень про незаконне заволодіння коштами банку 
у розмірі близько 4 млрд грн).
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Протидія злочинам у банківському секторі є актуальною про-
блемою діяльності правоохоронних органів, що обумовлено кількома 
чинниками. По-перше, вияви шахрайства у банківській сфері за-
вдають збитків не лише власне банкам з їх вкладниками, а й не-
гативно впливають на стабільність функціонування усієї фінансової 
системи. По-друге, ці злочини традиційно мають високу латентність, 
оскільки далеко не всі керівники фінансових установ звертаються 
до правоохоронних органів з відповідними заявами (очевидно по-
боюються за ділову репутацію своїх організацій). В інших випадках, 
попри заподіяні банкам значні збитки, їх керівники належним чином 
не організовують претензійно-позовну роботу, а обмежуються лише 
поданням заяв до правоохоронних органів, що в подальшому суттєво 
ускладнює процес доказування у порушених справах. По-третє, зло-
чинці усіляко приховують свої дії, зокрема використовують послуги 
фіктивних підприємств, маскують свої справжні наміри за допомогою 
удаваних юридичних угод, а також злочинні наслідки під “невдалу” 
фінансово-господарську діяльність, підроблюють бухгалтерські та 
інші документи, вживають заходи щодо відмивання коштів, здобутих 
злочинним шляхом.

Особливо великих розмірів досягають збитки, спричинені неза-
конним заволодінням фінансовими ресурсами банків шляхом шах-
райства у сфері споживчого кредитування, зокрема у збанкрутілих 
банках або у тих, що проходять процедуру санації. Зростає питома 
вага злочинів, учинених у складі організованих злочинних груп. За 
експертними оцінками, майже 70,0 % злочинів вчиняються праців-
никами банківських установ або за їх активної участі. Найбільш 
популярним видом злочину за участю менеджерів банків є виведення 
активів “проблемних” банків шляхом видачі кредитів на підставні 
компанії. Особливо великих розмірів досягають суми, що знімаються 
службовцями банку з рахунків як вкладників, так і самих банків, 
зокрема з використанням доступу до комп’ютерних систем і мереж. 
Водночас у підручниках з криміналістики, навчальних посібниках, ви-
даних останніми роками, питання протидії цим злочинам викладається 
без урахування змін у способах і технологіях злочинної діяльності.

Як переконують статистичні показники, набуває надзвичайної 
важливості питання підвищення ефективності застосування слід-
чими норм законодавства про кримінальну відповідальність. Скажімо, 
кримінальну відповідальність за шахрайство з фінансовими ресур-
сами з 2001 р. окремо передбачено ст. 222 КК України (ст. 148-5  
КК України 1960 р.). Утім, з огляду на результати слідчої та судової 
практики застосування цієї норми, ефективність реалізації матеріалів, 
що містять ознаки злочину, не завжди є достатньою. За даними НБУ, 
протягом 2007–2010 рр. виявлено понад 3 тис. випадків надання 
відповідними суб’єктами банкам завідомо неправдивої інформації з 
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метою одержання кредитів. Водночас за переданими правоохоронним 
органам матеріалами порушено не більше тисячі справ та притягнуто 
до відповідальності лише 71 особу. За даними МВС України, за цей 
самий період зареєстровано 4,6 тис. злочинів, передбачених ст. 222 
КК України, з яких майже 500 справ зупинено на підставі п. 1 ст. 206  
КПК України і майже 1,2 тис. – у зв’язку з неможливістю вста-
новити особу, яка вчинила злочин. Нарешті зазначимо, що станом 
на 2010 р. в установах Державної пенітенціарної служби відбуло 
покарання лише 18 осіб, засуджених за ст. 222 КК України (з них 
до позбавлення волі – 15).

Має місце негативна тенденція до збільшення справ цієї категорії, 
зупинених у зв’язку з розшуком обвинувачених (загальна кількість 
цих справ складає 61,0 % від зупинених). Поряд із об’єктивними 
причинами,дається у знаки про невідповідність застосованих обви-
нуваченим запобіжних заходів, серед яких слідчими переважно оби-
рається підписка про невиїзд (у 90,0 %). Ураховуючи, що значна 
кількість цих справ (більше 60,0 %) порушується за злочинами неве-
ликої та середньої тяжкості (ч. 1, 2 ст. 190, ст. 222, 358 КК України), 
у яких закон дозволяє застосування арешту у виключних випадках, 
найкращою альтернативою підписці про невиїзд у цих справах може 
бути застава, оскільки заставні кошти є додатковою гарантією від-
шкодування збитків.

До цього часу не всіма керівниками на місцях організовано на-
лежний розгляд заяв представників комерційних банків щодо за-
володіння коштами цих фінансових установ, проведення за цими 
заявами належних дослідчих перевірок. Ці перевірки здебільшого до-
ручають “новачкам”, які через свою недосвідченість, відсутність до-
свіду, нерідко з надуманих підстав, приймають рішення про відмову в 
порушенні справ (за ініціативою Головного слідчого управління МВС 
України в 2010–2011 рр. органами прокуратури скасовано відповідні 
постанови більш ніж за 280 матеріалами). Трапляється негативна 
практика доручення розгляду заяв про заволодіння коштами банків 
працівникам підрозділів, що не спеціалізуються на викритті злочинів 
у сфері економіки (лише у м. Києві з 55 “відмовних”, винесених 
працівниками цих підрозділів протягом 2010 року, 30 скасовано).

Невірна кваліфікація злочинів у кримінальних справах, як пра-
вило, тягне за собою невжиття заходів щодо відшкодування завданих 
банкам збитків. Вивчення кримінальних справ показало, що слідчими, 
незважаючи на наявність ознак злочинів проти власності (ст. 190, 
191 КК України) або у сфері господарської діяльності (ст. 222 КК 
України), справи порушують за статтями про інші злочини (ст. 358, 
366 КК України) та надалі не змінюють кваліфікацію.

Крім того, як під час проведення дослідчих перевірок, так і у ході 
слідства належним чином не перевіряються на причетність до вчи-
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нення злочинів службові особи банку, відповідальні за оформлення 
та погодження надання кредитів. І це при тому, що жоден значний 
кредит, що видавався під сумнівне забезпечення, або суб’єктам гос-
подарювання з так званою “негативною історією”, не міг бути ви-
даний без участі працівників банку.

Незважаючи на об’єктивні труднощі, усі випадки “фінансових 
афер” сприймаються громадськістю як ознака ненадійності бан-
ківської системи, показник неефективності заходів її кримінально-
правової охорони. Отже, як переконують наведені вище дані, набуває 
надзвичайної важливості не лише питання удосконалення відповідних 
норм законодавства про кримінальну відповідальність і положень 
КПК України, про що досить часто йдеться у юридичній літературі, а 
й питання підвищення ефективності засобів і прийомів застосування 
цих норм у розслідуванні конкретних злочинів.

в.і. чорноБук
кандидат юридичних наук
апеляційний суд м. києва

УдОсКОНАЛЕННя сУдОвОгО  
КОНТРОЛЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ  

сУдОЧИНсТвІ УКРАїНИ

Після прийняття Конституції України 1996 року самостійною фун-
кцією судової влади в Україні стало здійснення судового контролю за 
прийняттям посадовими особами і органами, що ведуть кримінальний 
процес, рішень і проведенням дій, що суттєво обмежують конститу-
ційні права особи при розкритті та розслідуванні злочинів.

Чинний Кримінально-процесуальний кодекс України (надалі КПК) 
лише в загальних рисах регулює повноваження судді, який здійснює 
цей судовий контроль, не передбачає вичерпного переліку рішень, 
які приймаються у порядку судового контролю, а також процедури 
розгляду подання слідчого, погодженого з прокурором, з яким вони 
звертаються до суду.

Ці прогалини у законодавстві викликають багато проблем у пра-
возастосовний практиці і мають бути удосконалені у новому КПК 
України.

У проекті КПК України № 1233 від 13.12.2007 року, підготов-
леному Робочою групою Верховної Ради України з питань законо-
давчого забезпечення правоохоронної діяльності, передбачалось вве-
дення посади слідчого судді. 

Згідно зі п. 47 ст. 6 цього Проекту КПК слідчим суддею має бути 
суддя місцевого загального суду, призначений головою місцевого за-
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гального суду для забезпечення додержання конституційних прав і 
свобод у стадії досудового провадження. А ст. 26 цього ж проекту 
передбачає, що: виключно за рішенням суду може бути:

1)  обрано запобіжні заходи у вигляді взяття під варту або пе-
редачі під нагляд міліції;

2)  продовжено строк тримання під вартою;
3)  поміщено підозрюваного, обвинуваченого, підсудного до ме-

дичного чи психіатричного стаціонару для проведення судово-ме-
дичної чи судово-психіатричної експертизи;

4)  проведено огляд в житлі чи іншому володінні особи, крім 
випадків, передбачених цим Кодексом;

5)  проведено обшук у житлі чи іншому володінні особи, крім 
випадків, передбачених цим Кодексом;

6)  здійснено виїмку документів, що містять відомості про на-
лежні підозрюваному, обвинуваченому, підсудному вклади та рахунки 
в установах банків;

7)  накладено арешт на кореспонденцію та здійснено виїмку її в 
установах зв’язку;

8)  застосовано технічні засоби отримання інформації;
9)  накладення за поданням слідчого, погодженим з прокурором, 

чи за поданням прокурора арешту на майно або кошти банку, що 
знаходяться на його рахунках, арешту на кошти та інші цінності 
юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, а також 
звільнення такого майна з-під арешту.

Стаття 28 Проекту КПК України передбачає повноваження слід-
чого судді, а саме: на слідчих суддів покладається забезпечення до-
держання конституційних прав і свобод громадян у стадії досудового 
провадження. При здійсненні цієї функції слідчий суддя у межах 
своєї компетенції уповноважений:

1)  за поданням органу дізнання, слідчого чи прокурора вирішу-
вати питання про взяття і тримання особи під вартою, взяття особи 
під нагляд міліції, про проникнення до житла або іншого володіння 
особи для проведення в них огляду чи обшуку, про накладення 
арешту на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, 
арешту на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що 
знаходяться в банку, а також звільнення такого майна з-під арешту.

2)  у випадках, передбачених цим Кодексом, розглядати скарги 
на процесуальні рішення, дії та бездіяльність особи, яка здійснює 
дізнання, органу дізнання, слідчого чи прокурора;

3)  здійснювати інші повноваження, надані йому цим Кодексом.
Розгляд слідчим суддею питань досудового провадження у кримі-

нальній справі виключає його участь у розгляді цієї ж справи судами 
першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

Розробники цього Проекту КПК № 1233 врахували пропозиції, 



��1

щодо удосконалення інституту судового контролю і визначили його 
завдання і межі у кримінальному судочинстві. 

На відміну від цих позитивних здобутків автори останнього про-
екту, запропонованого Робочою групою під керівництвом народного 
депутата А.В. Портнова (за станом на 1.07.2011 року) у главі 3 
«Суд, сторони та інші учасники процесу» у параграфі 1 «Суд та 
підсудність» взагалі не передбачають такого суб’єкта кримінального 
провадження як слідчий суддя. Мова про нього ведеться лише у п. 17  
ст. 4 «Визначення основних термінів Кодексу», який передбачає, 
що слідчий суддя – це суддя суду першої інстанції, до повноважень 
якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, 
судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 
кримінальному провадженні, який визначається зборами суддів суду 
першої інстанції.

Конкретні повноваження слідчого судді та перелік рішень, які 
він приймає розгалужені по багатьох статтях цього Проекту, що 
викликає певні складнощі у визначені його правового статусу.

На мій погляд, при визначенні повноважень слідчого судді варто 
взяти за основу положення проекту КПК № 1233 від 13.12.2007 року 
і доповнити їх наступними: 

Слідчий суддя виносить постанови про проведення примусової 
виїмки, про усунення захисника від участі у справі; про примусове 
освідування та відібрання зразків для експертного дослідження; про 
тимчасове відсторонення обвинуваченого від посади; про застосу-
вання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту; про конт-
роль і запис телефонних і інших розмов; про скасування постанов 
про порушення кримінальної справи, про відмову в порушенні кримі-
нальної справи, про закриття кримінальної справи, про зупинення 
слідства у кримінальній справі; про відмову в застосуванні або ска-
суванні заходів безпеки. 

Також необхідно для злагодженої роботи судової системи і забез-
печення таємниці досудового розслідування створити в судах службу 
з досудових питань, в який зосередити діяльність слідчих суддів і 
проходження усіх документів,що стосуються судового контролю у 
досудовому провадженні. 
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ю.М. чорноус
кандидат юридичних наук, доцент 

національна академія внутрішніх справ 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННя КРИМІНАЛІсТИЧНОгО 
зАБЕзПЕЧЕННя МІЖНАРОдНОї ПРАвОвОї дОПОМОгИ 

У КРИМІНАЛЬНИХ сПРАвАХ

Термін «криміналістичне забезпечення» є відносно новим у теорії 
науки криміналістики. Його залучення до наукового обігу відноситься 
до кінця 70-х початку 80-х років минулого сторіччя і пов’язано із 
ім’ям В.Г. Коломацького. З 90-х років і донині відбувається активна 
розробка різних питань криміналістичного забезпечення діяльності 
правоохоронних органів, у тому числі й окремих його складових. 
Зокрема, мова йде про техніко-криміналістичне забезпечення, інфор-
маційне забезпечення, тактико-криміналістичне забезпечення, нау-
ково-методичне забезпечення тощо. Ряд робіт присвячені криміналіс-
тичному забезпеченню розслідування окремих видів злочинів. 

Не вдаючись до аналізу змісту та співвідношення перерахованих 
понять, у межах повідомлення акцентуємо увагу на новий рівень 
криміналістичного забезпечення – міжнародний.

Як відомо, головною метою криміналістики є сприяння боротьбі зі 
злочинністю на національному та міжнародному рівнях. Нині спільне 
для більшості країн абсолютне та відносне зростання злочинності є 
глобальною тенденцією, яка обумовлює зростання значення міжна-
родного співробітництва у боротьбі зі злочинністю в цілому та при 
розслідуванні, розгляді й вирішенні кримінальних справ. У загаль-
ному обсязі організації міжнародного співробітництва значну частину 
займають питання міжнародної правової допомоги у кримінальних 
справах. 

Координуючим органом з питань міжнародної правової допо-
моги у кримінальних справах в Україні щодо органів досудового 
слідства є Генеральна прокуратура України, а щодо доручень судів 
– Міністерство юстиції України. Виходячи із власної сфери діяль-
ності, зауважимо про актуальність дослідження даної проблематики 
й на відомчому рівні, адже за статистичними даними Головного 
слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України, щороку 
реєструється більше тисячі запитів про виконання процесуальних та 
слідчих дій, при цьому спостерігається збільшення випадків надання 
міжнародної правової допомоги у кримінальних справах. 

За таких умов необхідно приділити ґрунтовну увагу питанням пра-
вової регламентації й криміналістичного забезпечення міжнародної 
правової допомоги у кримінальних справах, в тому числі в аспекті 
процесуальних та слідчих дій, що проводяться в її межах. 
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Взагалі поняття міжнародної правової допомоги у кримінальних 
справах розуміється у двох значеннях: як окрема форма міжнарод-
ного співробітництва (вузьке розуміння) чи як комплексний міжга-
лузевий інститут, який об’єднує декілька форм співпраці держав 
(широке розуміння). 

На основі аналізу поглядів вчених (Р.В. Баранніка, І.І. Когутича, 
В.В. Мілінчук, М.І. Смирнова та інших), положень міжнародних дого-
ворів можна прийти до висновку, що до міжнародної правової допо-
моги у кримінальних справах слід віднести проведення передбачених 
міжнародними договорами, національним кримінально-процесуальним 
законодавством та на підставі принципу взаємності компетентними 
органами запитуваної держави на її території або сприяння в прове-
денні на території запитуючої договірної сторони процесуальних дій 
(в тому числі й слідчих, а на думку Р.В. Баранніка, В.В. Мілінчук,  
І.І. Когутич – й оперативно-розшукових заходів), у зв’язку з вико-
нанням слідчих чи судових доручень та з метою сприяння розсліду-
ванню, розгляду і вирішенню кримінальної справи, що знаходиться у 
провадженні компетентних органів запитуючої договірної сторони.

У цій ситуації, як зазначає В.В. Мілінчук, характерною рисою пра-
вової допомоги виступає часткова передача запитуючою державою 
компетенції по власній кримінальній справі іншій державі. Передача 
компетенції знаходить своє вираження у дозволі державою можли-
вості збирання доказів у власній кримінальній справі іноземними 
компетентними органами, а також у визнанні доказів, отриманих 
на підставі іноземного кримінально-процесуального законодавства, 
допустимими й такими, що відповідають вимогам національного за-
конодавства запитуючої держави.

Криміналістичне забезпечення – це забезпечення, яке, виходячи 
із буквального тлумачення, є похідним від науки криміналістики і 
полягає, перш за все, у залученні криміналістичних рекомендацій до 
практичної діяльності з розкриття, розслідування та попередження 
злочинів. 

Зміст криміналістичного забезпечення як у загальному значенні, 
так і в аспекті проведення процесуальних (слідчих) дій у межах між-
народної правової допомоги у кримінальних справах, полягає у ство-
ренні певних умов готовності і реалізації техніко-криміналістичних і 
тактико-криміналістичних засобів, прийомів і методів боротьби зі зло-
чинністю. Все це неможливо без відповідного вирішення правових, 
організаційно-кадрових і науково-методичних питань. 

Нині провадження кримінальних справ, пов’язаних із міжнарод-
ними відносинами, пов’язано із багатьма труднощами кримінально-
процесуального та криміналістичного характеру. Зокрема, практично 
відсутні необхідні криміналістичні рекомендації щодо організаційно-
тактичних особливостей проведення процесуальних та слідчих дій у 
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межах міжнародної правової допомоги у кримінальних справах, не 
розроблені техніко-криміналістичні рекомендації щодо застосування 
науково-технічних засобів з метою вирішення завдань кримінального 
судочинства, методико-криміналістичні рекомендації з приводу роз-
слідування окремих видів злочинів, що робить ускладненим належне 
криміналістичне забезпечення як міжнародної правової допомоги у 
кримінальних справах, так і в цілому провадження кримінальних 
справ, пов’язаного із міжнародними відносинами. 

Слід визнати гостру потребу в опрацюванні даної проблематики, 
що покликано сприяти підвищенню ефективності реалізації завдань 
кримінального судочинства у боротьбі з міжнародною злочинністю. 

т.н. ШаМонова
кандидат юридических наук, доцент,
Московский университет Мвд россии

ОБЪЕКТЫ ЭКсПЕРТИзЫ в дЕЛАХ  
О ПОЛОвЫХ ПРЕсТУПЛЕНИяХ

Среди преступлений главы 18 УК РФ, сопряженные с насилием 
сексуальные действия (изнасилование; мужеложство и лесбиянство, 
иные насильственные действия сексуального характера – ст. 131, 
132 УК), наиболее опасны для физического, психического здоровья 
и жизни: «…избивать человека, издеваться и глумиться над ним… 
преследуя специальную цель – подчинить своей воле потерпевшего, 
создать такую обстановку, при которой он находился бы в состоянии 
постоянного страха и психического угнетения …мотивы могут… удов-
летворение ненормального полового влечения при садизме и др.». 

Специфика указанных преступлений обуславливает особенности 
объектов, исследуемых судебно-медицинской (и биологической)  
экспертизой: трупов, живых лиц, биологических объектов. Мето-
дики исследования этих следов требуют образцов для сравнения, а 
медицинские и процессуальные документы (показания свидетелей, 
родных, знакомых, коллег) нужны для выяснения психологического 
и психического состояния жертвы. 

При этом обычно назначаются экспертизы для выяснения обстоя-
тельств, обязательных для следствия и суда (ст. 196 УПК РФ) для:

1)  установления причины смерти; 
2)  характера и степени вреда, причиненного здоровью;
3)  психического или физического состояния подозреваемого, об-

виняемого при возникновении сомнений в его вменяемости;
4)  психического или физического состояния потерпевшего, если 

возникает сомнение в его способности правильно воспринимать об-
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стоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания;
5)  возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, значи-

мого для дела, когда подтверждающие его документы отсутствуют 
или сомнительны. 

Эти обстоятельства обычно разрешаются судебно-медицинской 
(определение вреда здоровью, полового состояния и др.), а также 
судебно-психиатрической и психологической комплексной экспер-
тизой. 

Необходимые для этих экспертиз объекты устанавливают следу-
ющим: 

1.  Осматривают тело жертвы при медицинском или процессу-
альном освидетельствовании для выявления факта полового акта; 
повреждений тела орудиями, иными средствами; биологических 
объектов на кожных покровах и в естественных отверстиях (забор 
мазков на сперму, например, и др. следов).

2.  Изучают при этой процедуре следы на одежде, белье и обуви 
жертвы. 

3.  Обследуют подозреваемого для выявления на его теле следов 
жертвы (кровь, вагинальные выделения, волосы и пр.); его одежду, 
обувь и изъятые с места события, при обыске и т.д. орудия и 
средства со следами жертвы и др. 

4.  Получают образцы для сравнительного исследования у обви-
няемых, потерпевших и др. (ст. 202 УПК РФ) и контрольные образцы 
носителей следов.

5.  Формулируют вопросы перед экспертами относительно  
изъятых объектов, направляемых на исследование (в т.ч. и с по-
мощью специалистов).

Типичные объекты исследования это женщины – жертвы изнаси-
лования, лесбиянства, иных насильственных сексуальных действий; 
мужчины – жертвы мужеложства, иных насильственных сексу-
альных действий), в том числе несовершеннолетние обоего пола (и 
малолетние). 

Чаще, чем в иных, для этих дел характерны экспертизы биологи-
ческих объектов (сперма, кровь, волосы и др.), исследования мате-
риалов, веществ с тела, одежды потерпевших и субъектов насилия 
(и микрообъектов), а также криминалистические, почвоведческие и 
прочие экспертизы.

Медицинское или процессуальное освидетельствование (ст.179 
УПК РФ) 

потерпевших считаем во всех случаях неотложным, в т.ч. до 
возбуждения уголовного дела, для фиксации следов полового акта, 
иных насильственных сексуальных действий; повреждений тела, 
свидетельствующих о борьбе и самообороне, повреждений одежды; 
следов крови, спермы, слюны; волос, частиц кожи; волокон и др. 
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Обосновываем это тем, что следы биологической природы под вли-
янием внешней среды быстро утрачивают свои свойства и могут 
совсем разрушиться. Данные следы можно обнаружить также при 
осмотрах места происшествия, одежды, белья и др. потерпевших и 
насильников, при обыске и т.п. 

Кровоподтеки, ссадины половых органов, внутренней поверхности 
бедер: единичные, множественные, выявляют в освидетельствовании 
часто; они могут скрывать серьезные повреждения влагалища, прямой 
кишки. Имеются повреждения лица (22%), ягодиц (17%), бедер (15%), 
голеней (14%) – ссадины, кровоподтеки (44 и 72%), раны (8%).  
Обследования жертв насилия при мужеложстве выявили повреждения 
аноректальной области в 72% случаев, при изнасиловании наружные 
половые органы повреждены в 10%. Эксперты объясняли: в прямой 
кишке нет физиологических выделений, подобных влагалищным, а 
есть выраженный тонус наружного и внутреннего сфинктера зад-
него прохода, обуславливая высокий травматизм этого контакта. 

Такие повреждения чаще выявляют лишь при медицинском, а не 
следственном освидетельствовании, когда нет необходимых условий 
для осмотра (гинекологического кресла, даже кушетки), хотя для 
этого и привлекают врача. Поэтому осмотр желателен в медицин-
ском учреждении. Следователи могут провести освидетельствование 
(ст. 179 УПК) и в своем отделе при осмотре тела насильника, но 
со специалистом, т.к. только он вправе делать смывы с половых 
органов (кровь, вагинальные выделения жертвы и др.) и собирать 
чужие волосы с их лобка.

Как же фиксировать данные освидетельствования помимо прото-
кола (или акта медицинского осмотра)? На наш взгляд, эффективно 
фотографирование на цветную пленку, чтобы характерные повреж-
дения и следы запечатлеть более полно и наглядно. Как исключение, 
можно составить контурную схему человека с указанием повреж-
дений тела и других следов. 

Кроме забора названных мазков, с тела потерпевших необходимо 
изъять следы спермы, чужие волосы, волокна, иные вещества с 
места события, с тела, одежды преступника. Их нельзя соскабливать 
и снимать на липкую пленку (это делают у трупа), т.к. кожа покрыта 
волосками, то такой способ причинит боль потерпевшим. Волосы, во-
локна берут пинцетом, жидкие следы – марлей, сухие – на влажную 
марлю. Изъятое сушат, помещая отдельно в бумажные конверты, а 
объекты, возможно, с запаховыми следами – в пищевую фольгу, не в 
пакеты полиэтилена! (это нередко делают практики). В полиэтилене 
из-за конденсации влаги биологические объекты могут сгнить, оттого 
эта упаковка недопустима. 

Надлежащее оформление объектов экспертизы важно для ее ре-
зультатов. Имеются случаи их неправильной фиксации в протоколах: 
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не даются индивидуальные признаки, места обнаружения следов (для 
биообъектов надо указать и время их выявления), часто не закреп-
ляют следы фото- видеосъемкой. 

Упаковка объектов не всегда обеспечивает их сохранность, но и 
она должна быть средством их индивидуализации. Это расценива-
ется как нарушение требований ч. 3 ст. 177 УПК об обязательном 
помещении в упаковку, опечатывании и удостоверении изымаемых 
предметов при осмотре. Сомнение в подлинности объектов, их от-
носимости к делу вызвано, как правило, игнорированием данных 
требований следствием.

Как отмечают медики-эксперты, у них нет должного взаимодейст- 
вия с врачами травмпунктов, больниц, поликлиник, куда обраща-
ются потерпевшие от сексуального насилия, и на освидетельство-
вание от следствия. В этих учреждениях отсутствует алгоритм 
действий врача при оказании медицинской помощи (в т.ч. экстренной)  
жертвам насилия, а также правила выявления, описания, изъятия  
следов преступления, хранения вещественных доказательств.  
Допускаются небрежные, неразборчивые записи, сокращения, 
скудные описания повреждений, часто без точной локализации и 
характера. Повреждения называют “ушибами”, “следами ушибов”, 
“следами пальцев рук, веревок, наручников” и т.д. Иногда описание 
объективного статуса минимально или его нет, а диагноз: “Множест-
венные ушибы тела”.

Определенные трудности у следователей, специалистов возникают 
при изъятии объектов с комплексом следов разной природы (в т.ч. 
биологической). При этом следует консультироваться у судебного 
медика или эксперта-биолога. Один и тот же предмет может стать 
объектом разных экспертиз. Надо знать их последовательность, 
чтобы в первой экспертизе не повредили следы и признаки, важные 
для следующей. Так, при ранении тела изъятый нож сначала надо на-
править на биологическую экспертизу для выявления крови, ее груп-
повых свойств; иногда и клеток органов, волос, волокон. Затем нож 
передается танатологу для определения возможности нанесения ран 
этим орудием в конкретных условиях. После нож и изъятую у трупа 
поврежденную кость, например, с целью идентификации орудия на-
править на медико-криминалистическую экспертизу (трасологическое 
исследование). Чтобы не утратить биологические объекты в соскобах 
с подушечек пальцев и срезах ногтей, подногтевое содержимое сна-
чала исследуют на микрочастицы – волокон, веществ, лишь затем 
– на биологические объекты.

Следствие должно максимально использовать возможности экс-
пертизы для получения доказательств по этим делам. Необходимо 
постоянное взаимодействие с судебными медиками, а также улуч-
шение качества предоставляемых экспертам объектов. От Минздрава 
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России требуется осуществление мер по повышению квалификации 
врачей, проводящих освидетельствования потерпевших, чтобы полу-
чать от них полно зафиксированные доказательства преступления, 
часто утрачиваемые со временем (биологические и следы телесных 
повреждений), на чем будут основаны в дальнейшем заключения 
экспертов судебно-медицинских экспертиз.

л.Г. Шапиро
доктор юридических наук, профессор

саратовская государственная юридическая академия

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИвОдЕЙсТвИя 
ОРгАНИзОвАННОЙ ЭКОНОМИЧЕсКОЙ 

ПРЕсТУПНОсТИ

В условиях мирового финансового кризиса криминогенная ситу-
ация в экономике России продолжает оставаться крайне напряженной 
(широкое распространение получили рейдерские захваты наиболее 
прибыльных предприятий, легализация приобретенных преступным 
путем денежных средств или иного имущества, создание «фирм-од-
нодневок» и др.). В 2007 г. было выявлено 459, 2 тыс. преступлений 
экономической направленности, в 2008 г. – 448, 8 тыс., в 2009 г. –  
428, 8 тыс., в 2010 – 276, 4 тыс., а в период с января по сентябрь 
2011 г. – 184, 5 тыс. (из них преступлений, связанных с внешне-
экономической деятельностью – 4, 1 тыс., налогообложением –  
7,5 тыс., операциями с недвижимостью – 9, 6 тыс.) [1]. Учитывая, что 
характерной чертой российской экономической преступности явля-
ется ее чрезвычайно высокая латентность, можно констатировать, что 
официальные статистические данные не отражают реальной ситуации. 

Совершение экономических преступлений организованными пре-
ступными формированиями существенно повышает степень их об-
щественной опасности [2]. По оценкам некоторых криминологов и 
практических работников, в России уже с конца 1990-х гг. около 
40-60% предприятий и 60-80% банков контролируются криминаль-
ными структурами, не менее 90% предпринимателей облагаются 
данью преступными группировками [3; 390-400]. Доля преступлений 
экономической направленности в общем числе преступлений, совер-
шенных организованными группами, возросла с 30% в 2003 г. до 
60% в 2008 году [4]. Для организованной экономической преступ-
ности характерно активное развитие связей с транснациональными 
преступными организациями. 

Высокая степень криминализации экономики России в последние 
годы обусловлена совокупностью различных факторов, среди ко-
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торых следует отметить отсутствие последовательной и четко реа-
лизуемой государственной политики, направленной на обеспечение 
экономической безопасности России; ненадлежащее научно-техни-
ческое обеспечение этой деятельности [5]. 

Заслуживает внимания проблема организации расследования 
экономических преступлений. Прежде всего, речь идет о передаче 
Следственному комитету РФ (далее – СК РФ) функций по рассле-
дованию уголовных дел о преступлениях в области налогообложения 
(ст.ст. 198 – 199.2 УК РФ), возбужденных после 1 января 2011 года 
[6]. Сотрудники подразделений по налоговым преступлениям МВД 
РФ почти за 7,5 лет осуществления их расследования приобрели 
большой опыт в борьбе с налоговой преступностью, в том числе, 
опыт взаимодействия со специалистами, экспертами, налоговыми и 
другими контролирующими органами, которого следователи СК РФ 
не имеют.

Как отметил руководитель Следственного комитета РФ А. Бас-
трыкин, специфика налоговых преступлений потребует от следова-
телей СК РФ особых познаний; «…необходимо решить вопрос орга-
низации экспертно-криминалистического обеспечения расследования 
налоговых преступлений. По сути, перед нами стоит задача создания 
института специалистов по проведению экономических (налоговых) 
экспертных исследований» [7]. В ряде регионов проводятся методи-
ческие учебные занятия с сотрудниками СК РФ с участием следова-
телей ГУВД, специализирующихся на расследовании преступлений в 
области налогообложения, которые передают свой опыт [8].

Кроме налоговых, к подследственности Следственного комитета 
ст. 151 УПК РФ относит также преступления, предусмотренные  
ст. 170.1 УК (фальсификация единого государственного реестра 
юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 
депозитарного учета), и ст.ст. 185-185.6 УК (преступления в сфере 
обращения ценных бумаг; фальсификация решения общего собрания 
акционеров (участников) хозяйственного общества или решения 
совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного об-
щества; неправомерное использование инсайдерской информации). 
Большинство экономических преступлений, в том числе, легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ) по-прежнему остается 
в подследственности органов внутренних дел РФ. 

Нелогичный и бессистемный подход законодателя к распреде-
лению функций по расследованию преступлений в сфере экономики 
не может обеспечить высокое качество борьбы с ними. Учитывая, 
что между экономическими преступлениями существует тесная взаи-
мосвязь, а налоговая преступность, как связующее звено в структуре 
всей криминальной экономики, уже давно признается организованной 
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в России и за рубежом [9; 311-353], целесообразно формирование спе-
циального органа, который будет осуществлять расследование всех 
преступлений, связанных с экономической деятельностью, например, 
экономической (финансовой) полиции. В его структуре необходимо 
предусмотреть подразделения, укомплектованные высококвалифици-
рованными специалистами в различных областях экономики (налого-
обложении, бухгалтерском и налоговом учете и т.д.), компьютерных 
технологий, специалистами-криминалистами, поскольку эффективное 
выявление и расследование указанной категории преступлений не-
возможно без широкого использования специальных знаний, прежде 
всего, в указанных областях. Определение вида специальных знаний 
обусловливается, прежде всего, способами совершения и сокрытия 
экономических преступлений, а также отраслью финансово-экономи-
ческой деятельности их субъектов. Процесс доказывания по делам о 
преступлениях в сфере экономики во многом обеспечивается путем 
назначения и производства судебно-экономических экспертиз, поэ-
тому экспертные подразделения также необходимы в структуре спе-
циализированного органа по расследованию преступлений в сфере 
экономики [10]. 

Другая проблема связана с тем, что в России функционирует мно-
жество государственных органов, контролирующих соответствующие 
виды экономической деятельности (Росфинмониторинг, Банк России, 
Счетная палата РФ, налоговые и таможенные органы и др.), со-
трудники которых в ходе осуществления проверочной деятельности 
сталкиваются со следами-признаками экономических преступлений, 
а их взаимодействие с правоохранительными органами на законода-
тельном уровне должным образом не регламентировано. Проверочная 
(ревизионная) деятельность и порядок взаимодействия сотрудников 
различных ведомств с правоохранительными органами регулируется 
отдельными нормативными актами, что обусловливает значительные 
трудности на практике. В первую очередь эти трудности связаны с 
отсутствием (в ряде случаев) нормативно закрепленной обязанности 
проверяющих информировать правоохранительные органы о выяв-
ленных в ходе проверки признаках преступлений. Необходим единый 
нормативный акт, закрепляющий с установлением единого порядка 
взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов при 
обнаружении признаков преступления. 

В процессе проведения проверки и выявления фактов нарушения 
законодательства проверяющие сталкиваются с рядом трудностей. 
Главное для проверяющего, независимо от того, в какой сфере осу-
ществляется проверка – оценка выявленных признаков как имеющих 
уголовно-правовое значение. Даже для юриста это нередко представ-
ляет сложную задачу. Определение того обстоятельства, является 
ли выявленное в процессе проверки нарушение требования зако-
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нодательства Российской Федерации преступлением или нет, носит 
правовой характер и, как правило, выходит за рамки профессио-
нальной компетентности ревизора (аудитора). Однако не всегда уро-
вень профессиональной подготовки проверяющего, его опыт могут 
помочь определить, что отдельные действия или бездействие прове-
ряемого субъекта (выявленные факты нарушения законодательства) 
содержат признаки преступления. Установление того, в каких слу-
чаях нарушения законодательства Российской Федерации содержит 
признаки преступления, должно основываться на знании наиболее 
распространенных способов совершения и сокрытия преступлений, 
консультациях опытных и квалифицированных юристов. 

В связи с тем, что проблемы противодействия организованной эконо-
мической преступности, имеющей транснациональный характер, харак-
терны не только для России, но и для многих других государств, имеется 
настоятельная потребность в активизации международного сотрудни-
чества как ученых, так и сотрудников правоохранительных органов. 
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КЛАсИФІКАцІЙНИЙ ПІдХІд У дОсЛІдЖЕННІ 
ТАКТИЧНИХ ОПЕРАцІЙ

Теоретичні основи формування та практична реалізація тактичних 
операцій передбачає їх класифікацію, приведення їх у відповідні 
системи. У цьому сенсі, справедливо зазначає М.В. Стояновський 
(2001 р.), що системо-утворюючою умовою дослідження проблеми 
тактичних засобів є розгляд їх на основі використання класифікацій-
ного підходу, що дозволяє визначити загальні принципи здійснення 
тактичної діяльності в цілому. Слід зауважити, що дослідження про-
блем криміналістичної класифікації тактичних операцій сприятимуть 
збагаченню теорії тактичних операцій, забезпечать передумови для 
появи нових підходів до вирішення важливих питань, спрямованих 
на підвищення ефективності, оптимізацію розслідування злочинів, 
удосконалення форм й методів взаємодії слідчих та органів дізнання. 
Такий підхід у рамках дослідження дозволить: встановити ієрархію 
тактичних операцій; визначити критерії формування їх систем, ефек-
тивність та цінність обраної тактичної операції.

У криміналістичній літературі класифікацію розглядають у двох 
значеннях. По-перше, криміналістична класифікація – це засіб, який 
сприяє систематизації наукових знань і, відповідно, більш осмисле-
ному їх застосуванню. Так, А.Р. Бєлкін (2000 р.) зазначає, що класи-
фікація використовується практично скрізь, можливо, це відбувається 
тому, що класифікація, як правило, слугує не засобом отримання 
нового знання, а засобом систематизації, розподілу вже отриманих 
знань. На думку Р.С. Бєлкіна (2001 р.), систематизація засновується 
на процедурі класифікації. По-друге, криміналістична класифікація 
являє собою специфічний різновид систематизації наукових знань. До 
особливостей криміналістичної класифікації як різновиду системати-
зації криміналістичного наукового знання автор відносить: об’єкт кла-
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сифікації, процедуру класифікації, особливості структури системи. 
Засновуючись на вищевикладеному, О.Ю. Головін (2002 р.) вважає 
за можливе використовувати термін «класифікація» для позначення: 
логічної операції поділу об’єму того або іншого криміналістичного по-
няття; різновиду систематизації криміналістичного наукового знання; 
побудованої класифікаційної системи криміналістичних понять.

У зв’язку з цим, на наш погляд, заслуговують на увагу дослід-
ження М.В. Стояновського (2001 р.; 2010 р.), який правильно за-
значає, що криміналістична класифікація: 1) виступає у ролі методів 
наукового пізнання, способів системно-структурного уявлення дослід-
жуваних криміналістично значущих об’єктів; 2) як метод пізнання 
об’єкта слугує засобом подальшого поглиблення його дослідження, 
що в свою чергу сприяє створенню криміналістичної теорії даного 
об’єкта та виконанню евристичної функції науки; 3) як загальнона-
уковий метод пізнання виступає умовою реалізації інших методів 
криміналістики; 4) виступає у ролі моделі, теоретичної схеми фраг-
менту об’єктивної дійсності класифікації та є підґрунтям для цілес-
прямованої криміналістичної діяльності; 5) має важливе значення для 
вирішення практичних завдань тактичного характеру. 

Виходячи з вищевикладеного можна дійти до висновку, що кримі-
налістична класифікація тактичних операцій дозволяє більш глибоко 
проникнути в сутність даного об’єкту, більш повно, чітко, в роз-
горнутому вигляді побачити його зміст, дослідити закономірності та 
принципи їх формування й практичної реалізації. Знання про так-
тичні операції використовуються в слідчій практиці, науково-дослід-
ницьких цілях з метою їх типізації, для визначення особливостей їх 
застосування при розслідуванні окремих видів злочинів у типових 
слідчих ситуаціях, що склались на певному етапі розслідування.  
У цьому плані останнім часом створені різні алгоритмізовані типові 
моделі тактичних операцій із застосуванням комп’ютерної техніки та 
програм, наприклад, «Атрибуція трупа», «Викриття», «Контрольна 
закупівля», «Розшук» та ін.(С.Ю. Якушин,2010 р.). 

Отже, наукова класифікація та систематизація тактичних опе-
рацій буде сприяти теоретичним дослідженням та повинна бути ко-
рисною практичним працівникам як суб’єктам та учасникам реалі-
зації розглядуваних тактичних засобів. В цьому напрямі необхідно 
враховувати наукові розробки в криміналістичній літературі стосовно 
класифікації тактичних операцій (О.М. Асташкіна, М.О. Марочкін, 
О.Є. Михальчук, В.Я. Решетніков, 2003 р.; О.Ю. Головін, 2002 р.; 
Л. Я. Драпкін, 1995 р.; А.В. Дулов, 1979 р.; Р.А. Каледін, 1986 р.;  
В.О. Коновалова, 1984 р.; А.В. Лагутін, 1980 р.; В.І. Перкін,  
В.В. Ковальова, 2006 р.; Д.П. Поташник, 1998 р.; М.О. Селіванов, 
1982 р.; В.Ю. Шепітько, 2007 р.; В.І. Шиканов, 1975 р., 1983 р.; 
М.П. Яблоков, 1985 р. та ін. У зв’язку з цим, на наш погляд, необ-
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хідно погодитись з думкою В.О. Коновалової (1984 р.), що тактичні 
операції можуть бути різноманітними за обсягом, тобто за числом 
слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, і в кожному разі обсяг 
дій визначається слідчим залежно від складності завдання і можливої 
ефективності дії, що обирається.

Проаналізовані підстави класифікації тактичних операцій безпе-
речно мають певне наукове та практичне значення у процесі розслі-
дування злочинів, що проявляється: у розкритті сутності та основних 
ознак тактичних операцій; у систематизації криміналістичних знань 
про тактичні операції; визначення їх ієрархії. Разом з цим, вважаємо 
за необхідне зауважити, що різноманітність наукових точок зору 
демонструють лише множинність та неузгодженість поглядів у кримі-
налістиці з даного питання. Слід зазначити, що запропоновані під-
стави поділу є не досить чіткими, логічними та охоплюють далеко 
не всі види тактичних операцій, а окремі з них викликають певне за-
перечення або мають дискусійний характер. Так, розкриваючи зміст 
самих операцій, вони не можуть показати їх місце та взаємозв`язок у 
загальній системі тактичних операцій, не підкреслюють «наскрізний» 
характер багатьох тактичних операцій, що можуть застосовуватись 
при розслідуванні будь-якого злочину, не розкривають залежності 
проведення тих або інших тактичних операцій у процесі розсліду-
вання від слідчої ситуації, яка склалася, і поставлених тактичних 
завдань; не демонструють певні взаємозв’язки між елементами кримі-
налістичної діяльності. Внаслідок чого однакові за своєю сутністю, 
природою та призначенням тактичні операції вивчаються, досліджу-
ються у відриві одна від одної, не враховуючи їх взаємозв’язок та 
взаємодію. 

Проведений аналіз дозволяє нам також стверджувати, що від-
сутні аргументовані пояснення щодо переваг одних класифікаційних 
груп над іншими. У ряді випадків різними вченими-криміналістами 
визначаються одні й ті ж самі підстави класифікації тактичних опе-
рацій. Вважаємо, що наведені позиції обмежують сферу реалізації 
тактичних операцій, не дають можливість в повній мірі виявити й 
дослідити всю багатоаспектність призначення тактичних операцій і 
на цій основі сформувати повноцінну криміналістичну класифікацію 
тактичних операцій та їх систему. 

З урахуванням вищевикладеного, необхідно зазначити, що є 
потреба у створенні такої системи тактичних операцій, яка б була 
притаманна розслідуванню будь-якого злочину. Такого роду система 
повинна засновуватись на комплексному та системному підході, 
орієнтуватися на всебічне дослідження та аналіз цієї проблеми, бути 
цілісною, розрахованою на вирішення всіх завдань розслідування в 
різних ситуаційних умовах, мати відкритий характер та можливість 
удосконалення на вимогу практики. Системний підхід дослідження 
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тактичних операцій, на нашу думку, полягає в тому, що окремий 
елемент такої системи необхідно розглядати з точки зору її впливу 
на критерії функціонування всієї системи. 

Вважаємо, що систематизація тактичних операцій повинна ґрун-
туватись з урахуванням таких системо-утворюючих ознак, які ві-
дображають об`єктивні відмінності цих засобів, враховують теоре-
тичні положення криміналістичної науки, а саме: цілісність, логічна 
послідовність елементів, диференційоване розташування елементів 
відповідно до завдань та слідчих ситуацій. Система повинна вико-
нувати функції тактичних операцій, передбачати найбільш доцільну 
послідовність тактичних операцій у цій системі, відображати цільову 
спрямованість та вибірковість. 

Стосовно ж класифікації тактичних операцій, необхідно заува-
жити, що для того, щоб класифікація була науково обґрунтованою 
і практично корисною, треба брати за основу поділу найбільш сут-
тєві ознаки, а сам поділ (як логічна операція) повинен підкорятись 
правилам, які продиктовані формальною логікою. При класифікації 
тактичних операцій потрібно: по-перше, розділити тактичні операції 
за видами у суворій відповідності з правилами, які диктуються фор-
мальною логікою; по-друге, виходити з сутності та призначення так-
тичних операцій при розслідуванні злочинів; по-третє, поділ тактичних 
операцій на види є суттєвим тоді, коли побудована класифікація має 
виражену криміналістичну спрямованість і може використовуватися 
у практичній діяльності з розслідування злочинів. 

Таким чином, тактичні операції є багатофункціональними так-
тичними засобами та являють собою досить складну систему, яка 
ефективно використовується для вирішення тактичних завдань, зу-
мовлених слідчою ситуацією й функціональною спрямованістю ком-
плексу слідчих, оперативно-розшукових, організаційних та інших 
дій. Тому дослідження сутності тактичних операцій нерозривно 
пов’язано з їх упорядкуванням, застосуванням класифікаційного під-
ходу, побудовою класифікаційних систем. Класифікація тактичних 
операцій, приведення їх у відповідні системи дозволяє дослідити 
механізм впливу цих тактичних засобів на оптимізацію процесу 
розслідування, виступає важливим компонентом тактико-криміналіс-
тичного забезпечення виявлення, розкриття, розслідування та про-
філактики злочинів, який відповідає сучасним потребам теорії та  
практики. 
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КРИМІНАЛІсТИКА в сУЧАсНИХ УМОвАХ:  
дЕяКІ ТЕНдЕНцІї ТА ПОсТАНОвКА НОвИХ зАвдАНЬ

Криміналістика – наука, що вивчає можливості протидії злочин-
ності. Вона повинна реагувати на змінюваність злочинності, її витон-
чений характер, специфіку вчинення злочинів, появу нових їх видів та 
способів. У криміналістиці традиційно розглядається двоєдиний об’єкт 
пізнання, – злочинна діяльність (злочинна поведінка) та діяльність 
щодо їх розкриття, розслідування, встановлення істини по справі. 
Головне призначення криміналістики – служіння цілям розкриття 
та розслідування злочинів, наукове забезпечення слідчої діяльності. 

Накопичення наукового знання призвело до того, що криміналіс-
тика переросла свій потенціал і вийшла за межі «поліцейської науки» 
або «науки про розслідування злочинів». Засоби, прийоми та методи 
криміналістики успішно використовуються й в інших галузях (опера-
тивно-розшуковій, судовій, експертній, адвокатській діяльності) або 
дозволяють встановлювати факти, що знаходяться поза кримінально-
правовими явищами (використання криміналістичних знань в цивіль-
ному, господарському чи адміністративному процесах).

Розвиток криміналістики пов’язаний з формуванням певних 
напрямків в її структурі. Робилися спроби щодо обґрунтування  
окремих галузей криміналістики: «медичної криміналістики», «природ-
ничонаукової криміналістики», «судової криміналістики». Мала місце 
й інша тенденція пов’язана із встановленням обмежень предмета 
криміналістики: технологіями та засобами практичного слідознавства 
(В.О. Образцов) або програмами чи алгоритмами (С.В. Лаврухін). 
Останнім часом у криміналістиці розроблено нові окремі теорії або 
наукові категорії, які важко уявити в традиційній її структурі. За-
хоплення новими напрямками (наприклад, пропозиції про створення 
господарської або банківської криміналістики) призвело до справед-
ливої критики з боку провідних учених-криміналістів відносно «не-
традиційних» поглядів на систему криміналістики. 

Необхідно визнати, що парадигма криміналістики змінюється. Це 
особливо виявляється у такому напрямку, як «судова криміналістика» 
або «криміналістика судової діяльності» (Ю.В. Кореневський). На су-
часному етапі судовий розгляд неможливо уявити без використання 
криміналістичних знань. У суді існує необхідність в використанні 
тактичних та техніко-криміналістичних прийомів проведення окремих 
судових дій, застосуванні науково-технічних засобів (звукозапису, 
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відеоконференцзв’язку та ін.), методичних рекомендацій щодо роз-
гляду окремих категорій кримінальних справ. Підтвердженням цьому 
є деякі наукові розроблення, що присвячені даній проблематиці.  
Інтенсивно досліджуються проблеми тактики прокурорської та адво-
катської діяльності в змагальному процесі суду (М.О. Баєв, О.С. Рубіс  
та ін.). До наукового обігу введено такі категорії, як «криміналіс-
тична адвокатологія», «криміналістичне забезпечення діяльності про-
курора» тощо. 

Зміни відбуваються й у традиційних розділах криміналістики: 
криміналістичній техніці, криміналістичній тактиці та криміналіс-
тичній методиці. Зокрема, в криміналістичній техніці з’являються 
нові її галузі (криміналістична вибухотехніка, судова акустика або 
криміналістична фоноскопія, поліграфологія та ін.). Це обумовлено 
об’єктивними причинами розвитку науки і техніки, необхідністю вико-
ристання цих знань в розслідуванні злочинів та у встановленні істини 
по справі. Особливої уваги заслуговують питання, які стосуються до-
слідження інформаційних технологій в криміналістичних цілях, вико-
ристання технологічного підходу не лише в криміналістичній техніці, і 
й у тактиці та методиці розслідування. У цьому відношенні потребує 
подальшого дослідження проблема криміналістичних технологій, виз-
начення їх видів, місця та ролі в системі криміналістики.

Сучасний стан криміналістики не може обмежуватися тими завдан-
нями, які були поставлені на її вирішення у минулому ХХ столітті: 
вивчення закономірностей, що складають предмет криміналістики; 
формування наукового апарату криміналістики (категорій, понять, 
теорій); розроблення технічних засобів, тактичних прийомів та  
методичних рекомендацій; удосконалення наукових засад досудового 
розслідування і судового слідства, засад судової експертизи; вив-
чення можливостей використання закордонного досвіду у боротьбі 
зі злочинністю та ін. У нових умовах актуальними завданнями кримі-
налістики є: взаємопроникнення криміналістики і практики правоза-
стосовних органів; впровадження інновацій в практичну правозасто-
совну діяльність; розроблення новітнього «продукту» криміналістики 
для практики; уніфікація наукових криміналістичних рекомендацій та 
їх адаптація до практики застосування; створення спільних науково-
практичних колективів для розроблення криміналістичних рекомен-
дацій або виконання спільної діяльності. Завдання криміналістики у 
сучасних умовах зумовлені необхідністю системного криміналістич-
ного забезпечення відповідних органів правозастосування, спрямо-
ваних на оптимізацію процесу розкриття та розслідування злочинів, 
установлення істини по справі, відновлення справедливості. 
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сПІввІдНОшЕННя ПРЕЮдИцІї ТА ПРИНцИПІв 
КРИМІНАЛЬНОгО ПРОцЕсУ

У кримінально-процесуальній доктрині не склалося єдиного під-
ходу щодо поняття принципів кримінального процесу. Ключовим в 
усіх визначеннях є те, що принцип кримінального процесу є базовим, 
керівним правовим положенням, яке визначає сутність кримінального 
процесу як діяльності та кримінально-процесуального права. 

У кримінально-процесуальній доктрині співвідношення принципів 
та преюдиції практично не досліджувалися. Навпаки, у теорії цивіль-
ного процесу відзначається взаємозв’язок принципів процесу та 
преюдиції. Так, на думку С.В. Курильова, у основі преюдиціаль-
ності лежить принцип об’єктивної істини та процесуальної економії 
у їх взаємодії. Немає необхідності повторно здійснювати пізнання 
факту, його він раніше вже був пізнаний судом. Існує і протилежна 
точка зору – що тісного зв’язку між цим принципом та преюди-
цією немає; ця точка зору стосовно цивільного процесу обґрунто-
вується тим, що у даний час у суду немає обов’язку встановлю-
вати об’єктивну істину. Більше того, окремі вчені стверджують, 
що преюдиція є не розвитком, а обмеженням принципу об’єктивної  
істини. 

Слід відзначити, що преюдиція пов’язана із принципом всебіч-
ності, повноти та об’єктивності дослідження матеріалів справи, 
обов’язковості судових рішень, змагальності, оцінки доказів за внут-
рішнім переконанням. 

Всебічність, повнота та об’єктивність дослідження обставин 
справи вимагає від дізнавача, слідчого, прокурора вжити всіх пе-
редбачених законом заходів для всебічного, повного і об’єктивного 
дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викри-
вають, так і ті, що виправдують обвинуваченого, а також обставини, 
що пом’якшують і обтяжують його відповідальність. Хоч суд та суддя 
не вказані у ст. 22 КПК як суб’єкти, на яких покладено обов’язок 
всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин справи, 
у літературі вірно стверджується, що у стадії судового розгляду 
саме на суд покладається обов’язок доказування як у значенні зби-
рання, перевірки та оцінки доказів, так і у значенні формулювання 
та обґрунтування на підставі доказів висновків у справі. При цьому 
оцінюються також і преюдиціальні факти та правові висновки, а су-
дове рішення ґрунтується у тому числі й на цих фактах та висновках. 
При цьому ці факти повинні бути визнані судом достовірними.
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При цьому, однак, преюдиція, хоч і пов’язана із всебічністю, 
об’єктивністю та повнотою дослідження обставин справи, все ж таки 
являє собою використання формальних засобів доказування.

У кримінально-процесуальній літературі визнається можливість 
існування специфічних принципів судових стадій кримінального про-
цесу (хоча цей підхід не є загальновизнаним). Одним із специфічних 
принципів судового провадження є обов’язковість рішень суду. Саме 
завдяки обов’язковості судового рішення можна стверджувати про 
необхідність використання встановлених у ньому фактів та правових 
висновків, оскільки обов’язковість, виключність та преюдиціальність 
– це властивості судового рішення, яке набрало законної сили. І, як 
уявляється, саме обов’язковість судового рішення і дозволяє виво-
дити ще такі його властивості, як виключність та преюдиціальність, 
оскільки, якщо б не існувало принципу обов’язковості судового рі-
шення і воно не було б обов’язковим для виконання, то стверджу-
вати про його виключність та об’єктивність було б неможливо.

Як зазначається у цивільно-процесуальній літературі, преюдиція 
пов’язана із принципом змагальності. В умовах змагального процесу 
судове рішення являє собою результат протиборства сторін, а вста-
новлені ним факти та правовідносини – результат виконання сто-
ронами покладених та них обов’язків з доказування. Суд лише у 
виключних випадках може сприяти стороні у збиранні доказів або 
збирати їх за власною ініціативою. Як уявляється, законодавець 
не допускає повторного дослідження преюдиціально встановлених 
обставин, оскільки зацікавленій у цьому стороні вже було надано 
право на їх встановлення під загрозою програшу справи. Правила 
про преюдицію виступають способом підвищення відповідальності по-
ведінки сторін змагального процесу, примушуючи їх у кожній справі 
надавати докази вичерпним чином. Із певними застереженнями з 
цією точкою зору слід погодитися. Дійсно, сторонами у судовому 
засіданні вже були надані певні докази та висловлено свою точку 
зору щодо їх оцінки. Тому у пов’язаних із цією справою процесах 
немає необхідності повторно обговорювати ці факти, якщо немає 
сумнівів у їх достовірності і якщо не встановлені нові факти, які у 
суперечать преюдиціальним і дозволяють зробити інші висновки у  
справі.

Діючий КПК не виділяє у якості самостійного принципу вільної 
оцінки доказів (або оцінки доказів за внутрішнім переконанням), хоча 
і фіксує у ст. 67, що суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить 
дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що 
ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх об-
ставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази для 
суду, прокурора, слідчого і особи, яка провадить дізнання, не мають 
наперед встановленої сили. У доктрині цей принцип визнається у 
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якості самостійного окремими вченими, хоча ця точка зору і не є 
загальновизнаною.

Юридичний зміст принципу вільної оцінки доказів у криміналь-
ному процесі включає такі положення: докази та їхні процесуальні 
джерела оцінюються органами розслідування та судової влади за 
своїм внутрішнім переконанням; висновки органу розслідування, про-
курора і суду мають випливати з всебічного, повного і об’єктивного 
розгляду всіх обставин справи в їхній сукупності; при оцінці доказів 
та їх процесуальних джерел необхідно керуватися тільки законом 
та професійною правосвідомістю; ніякі докази для суду, прокурора, 
слідчого і особи, яка провадить дізнання, не мають наперед вста-
новленої сили.

Застосування преюдицій є винятком із загального правила оцінки 
доказів за внутрішнім переконанням, оскільки означає використання 
в доказуванні фактичних даних, встановлених раніше іншим судом 
при розгляді іншої справи.

о.ф. Шкітов
прокуратура м. києва

ОсОБЛИвОсТІ ПРОвАдЖЕННя У КРИМІНАЛЬНИХ 
сПРАвАХ ЩОдО ОКРЕМИХ КАТЕгОРІЙ ОсІБ, 
НАдІЛЕНИХ ПРОцЕсУАЛЬНИМ ІМУНІТЕТОМ

Юрисдикція України розповсюджується на усіх громадян України, 
іноземців, які не мають дипломатичного імунітету, та осіб без гро-
мадянства. Але у ч.3 ст.3 КПК України «Чинність кримінально-про-
цесуального закону», яка передбачає дію закону щодо кола осіб, 
йдеться лише про іноземців та осіб без громадянства, що є суттєвою 
прогалиною. До того ж чинний КПК України, проголошуючи у ст.16 
принципи здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед 
законом і судом, не визначає особливого порядку судочинства від-
носно осіб, які відповідно до Конституції і інших законів користу-
ються імунітетами.

Кримінально-процесуальна юрисдикція держави Україна розпов-
сюджується на державних діячів та посадових осіб усіх рівнів, але 
дія кримінально-процесуального закону відносно деяких із них об-
межена певними умовами, які визначають особливий порядок по-
рушення стосовно них кримінальної справи, затримання, взяття 
під варту, притягнення до кримінальної відповідальності, прове-
дення обшуку, примусової виїмки, відсторонення від посади та 
інших правообмежуючих заходів, які надають цим особам певні  
імунітети.
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Такі привілеї визначають не особистий, а публічно-правовий ха-
рактер, обумовлений головною метою забезпечити незалежність 
влади, яку ці особи представляють, та створити сприятливі умови 
для ефективного виконання відповідних державних функцій.

Існуючий у кримінальному судочинстві імунітет державних 
діячів та посадових осіб можна визначити як правовий інститут, 
виключні норми якого передбачають звільнення певних суб’єктів 
від процесуальних обов’язків та особливий порядок притягнення їх 
до кримінальної відповідальності. До цих імунітетів, які визначені 
спеціальними законами, можна віднести: імунітет Президента Ук-
раїни; імунітет народних депутатів України; імунітет співробітників 
кадрового складу розвідувальних органів; імунітет посадових осіб 
Рахункової палати; імунітет Уповноваженого з прав людини; імунітет 
суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів.

Але норми, які надають цим особам імунітети у кримінальному су-
дочинстві, передбачені не у КПК України, а у багатьох нормативних 
актах, які мають між собою чисельні невідповідності і суперечності, 
що значно ускладнює їх застосування.

У багатьох зарубіжних державах процесуальні норми про імуні-
тети передбачені окремою главою кримінально-процесуального за-
кону.

Так, глава 52 КПК Російської Федерації «Особливості провад-
ження по кримінальним справах стосовно окремих категорій осіб» 
передбачає перелік категорій осіб, стосовно яких застосовується 
особливий порядок порушення кримінальних справ (ст.448 КПК РФ), 
затримання (ст.449 КПК РФ), обрання запобіжного заходу (ст.450 
КПК РФ), направлення справи до суду (ст.451 КПК РФ), розгляд 
справи судом відносно членів Ради Федерації, депутата Госдуми та 
судді федерального суду (ст.452 КПК України).

Кримінально-процесуальний закон Латвійської Республіки (2005 р.)  
у главі 8 «Кримінально-процесуальні імунітети» визначає підстави та 
види процесуальних імунітетів конкретних суб’єктів кримінального 
процесу та порядок провадження досудового розслідування і судо-
вого розгляду стосовно цих осіб.

Використовуючи закордонний досвід та надбання вітчизняної 
слідчої та судової практики притягнення до кримінальної відпові-
дальності народних депутатів та інших посадових осіб, доцільно до-
повнити КПК України окремою новою главою, в якій зосередити 
норми, які будуть регулювати процесуальний порядок провадження 
у кримінальних справах щодо окремих категорій осіб.

Визнаючи, що кримінально-процесуальний імунітет обумовлюється 
положеннями, встановленими Конституцією України, міжнародними 
договорами та іншими законами України, передбачити, що кримі-
нально-процесуальний імунітет надає особі такі переваги:
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1) встановлює особливий порядок порушення кримінальної 
справи та притягнення до кримінальної відповідальності;

2) забороняє або обмежує застосування до особи примусових 
заходів або встановлює у їх відношенні особливий порядок;

3) забороняє або обмежує контроль за засобами зв’язку чи осо-
бистої кореспонденції особи;

4) встановлює особливий порядок проведення обшуку, виїмки, 
огляду житла або іншого володіння, або відтворення обстановки та 
обставин події у цих об’єктах;

5) звільняє особу від дачі показань повністю або у будь-якій 
частині.

До суб’єктів, які користуються процесуальним імунітетом, слід 
віднести окремі категорії осіб: Президента України, Голову Вер-
ховної Ради України, народних депутатів України, Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини, Голову Рахункової палати України, 
суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів та співробітників кадрового 
складу розвідувальних органів.

Таке визначення у КПК України особливого порядку провадження 
у кримінальних справах стосовно окремих категорій осіб надасть 
можливості ефективно боротися зі злочинами, що вчиняють державні 
діячі та посадовці усіх рівней.

М.Є. ШуМило
доктор юридичних наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки україни
національна академія служби безпеки україни

ОПЕРАТИвНО-РОзшУКОвІ зАХОдИ в сТРУКТУРІ 
дОсУдОвОгО РОзсЛІдУвАННя – ПЕРЕдУМОвА  
дЛя зМІНИ ФОРМИ КРИМІНАЛЬНОгО ПРОцЕсУ

Поданий на обговорення науковцям і практикам проект КПК Ук-
раїни, розроблений робочою групою з питань реформування кримі-
нального судочинства, створеною відповідно до Указу Президента 
України від 17 серпня 2010 року №820/2010 запроваджує відмінну 
від існуючої ідеологію досудового провадження. По суті розсліду-
вання включає проведення слідчих дій і оперативно-розшукових за-
ходів. В проекті КПК вони відповідно називаються слідчі (розшукові) 
і негласні (розшукові) дії (гл.20 і 21) [1]. Їх назва не є коректною.  
В процесуальній літературі і чинному законодавстві проводиться чітке 
розмежування між слідчими, оперативно-розшуковими і розшуковими 
діями. Тому по тексту статті буду вживати загальновизнану термі-
нологію: «слідчі дії» і «оперативно-розшукові заходи». Відтак, маємо 
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проблему. Настільки це доцільно і обґрунтовано? Чи досудове роз-
слідування буде більш ефективним у встановленні фактів і обставин 
вчинення злочину, чи надійно охоронятимуться і захищатимуться 
права фізичних і юридичних осіб? В науковій і навчальній літературі 
радянського періоду загальновизнаною була позиція про те, що опе-
ративно-розшукову і кримінально-процесуальну діяльність змішувати 
небезпечно. Наприклад, А.Я.Дубинський вказував, що «зрощування 
цих двох функцій неприпустимо, оскільки воно може негативно поз-
начитися на оцінці доказів, об’єктивності розслідування, формуванні 
висновків у кримінальній справі…» [2]. Причиною такого явища були 
багато чисельні факти свавілля і беззаконня були в роки сталінських 
репресій 30-50 роках минулого століття. Але ж це мало місце в пе-
ріод функціонування політичної юстиції, яка «… не була ізольованою 
системою, а вписувалась в загальну структуру оперативної роботи, 
слідства, суду і виконання покарань» [3]. Як зазначали О.І.Трусов і 
В.М.Кудрявцев система політичної юстиції характеризувалася обо-
собленням норм матеріального і процесуального права, наявністю 
загальносоюзного закону про контрреволюційні злочини, багато чи-
сельними змінами до КПК, а також до відомчих нормативних актів, 
оскільки судова система була непридатною для боротьби з політич-
ними противниками, тому створювалися спеціальні органи «двійки», 
«трійки», «особливі наради», які автономно управлялися верховними 
органами політичної влади в умовах таємності [4]. Очевидно, такі 
явища наклали свій відбиток на формування кримінально-процесу-
ального законодавства зразка 1958-1960 років. Попереднє розсліду-
вання мало заформалізований характер, дізнання унормовувалося як 
процесуальна діяльність, участь захисника в ньому була обмеженою, 
слідчі стали підвладними прокурорам і керівникам органів дізнання 
силових відомств, а їх самостійність і незалежність набула фіктив-
ного характеру. 

В КПК союзних республік практично про розшукову діяльність 
згадувалося лише у зв’язку з діяльністю органів дізнання. Так в  
ст. 103 КПК (1960 р.) говорилося, що на органи дізнання покла-
дається прийняття оперативно-розшукових заходів з метою виявлення 
ознак злочинів і осіб,що його вчинили». В ст. 114 КПК (1960 р.)  
вказувалося, що «слідчий по справі, що знаходиться в його про-
вадженні в праві давати органам дізнання доручення і вказівки про 
проведення розшукових і слідчих дій…», в ст. 139 КПК (1960 р.)  
йшлося про те, що «Постанова про розшук обвинуваченого і обрання 
запобіжного заходу направляється у відповідні органи розшуку». На 
той час розшукові і оперативно-розшукові заходи регулювалися ві-
домчими нормативними актами і були таємними. Використання їх 
результатів в основному мало опосередкований характер. Не зва-
жаючи на це, оперативна робота органів внутрішніх справ і безпеки 
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нерідко створювала передумови для ефективного попереднього роз-
слідування. 

Як правильно зазначає М.А.Погорецький термін оперативно-
розшукова діяльність у законодавстві тих часів не вживався [5].  
В умовах незалежної України політична і правова ситуація докорінним 
чином змінилася в тому числі і в сфері кримінального судочинства, 
яке поступово і з великими труднощами вибудовується відповідно до 
вимог міжнародних і європейських стандартів. В числі перших був 
прийнятий закон « Про оперативно-розшукову діяльність», запровад-
жено судовий контроль і прокурорський нагляд за законністю ОРД і 
досудовим розслідуванням, оскарження дій і рішень органів розсліду-
вання до суду, розширена участь захисника, рішення Європейського 
суду з прав людини визнано джерелом права і таке інше. На мою 
думку, в сучасних умовах завдання науки кримінального процесу 
полягає у формуванні концепції і на її основі наукової моделі досу-
дового провадження, виходячи з реальної ситуації. Розслідування, як 
і інші види діяльності характеризується такими структурними еле-
ментами як суб’єкти, мета, засоби, результат і сам процес, а також 
зовнішніми елементами – стадії, етапи, види провадження (підго-
товче, юрисдикційне і виконавче), що утворює її цілісне розуміння 
як органічної єдності почуттєво-практичної і теоретичної форми [6]. 
Виходячи с цього природно виникає потреба у обґрунтуванні функ-
ціонального призначення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій 
та яким чином це вплине на формування інших інститутів досудового 
провадження і форму кримінального судочинства в цілому. Очевидно, 
треба чітко визначитися з метою досудового розслідування. Не вда-
ючись до дискусії щодо цієї проблеми, зазначу, що вона, на мій 
погляд, полягає у всесторонності, повноті і об’єктивності встанов-
лення фактів і обставин кримінальної справи і прийнятті на цій основі 
попередніх процесуальних рішень. Слід мати на увазі, що шлях до 
мети лежить через засоби її досягнення, в числі яких належне місце 
відводиться оперативно-розшуковим заходам і слідчим діям. Без чітко 
визначених засобів мета втрачає свою реальність. Треба також взяти 
до уваги, що досягнення цілей у досудовому провадженні обумовлене 
низкою труднощів об’єктивного та суб’єктивного характеру. Так, з 
одного боку необхідно відпрацювати ефективний правовий механізм 
розкриття злочинів, що включає встановлення події злочину, осіб,що 
його вчинили, а з іншого – існує нагальна необхідність забезпечення 
реалізації прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого 
та інших учасників процесу.

Як слушно зазначає Шейфер С.А. «Складність законодавчого вирі-
шення даного завдання обумовлена тим, що ці заходи по своїй природі 
антагоністичні і добитися їх узгодження і взаємодії надто складно» 
[7]. До числа об’єктивних чинників, що ускладнюють процес розслі-
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дування, слід також віднести і те, що діяльність органів дізнання, 
слідчого складається із сукупностей окремих діяльностей, що мають 
свій самостійний предмет. Вони об’єднані спільною метою, зміст якої 
визначається конкретними умовами діяльності [8]. Видається,що на 
першому плані має місце пізнавальна діяльність, яка заключається у 
виявленні, збиранні і оцінені інформації про подію злочину, в побу-
дові і перевірці версій, пошуку недостатньої інформації. До числа на-
прямків діяльності органів розслідування слід також віднести право-
застосовну, конструктивну, організаційну, виховну і профілактичну. 
Розслідування також включає розшукову діяльність, яка направлена 
на виконання непроцесуальних дій, потреба в яких виникає в ході 
розслідування кримінальної справи.

Як відомо, для органів дізнання та слідчого подія злочину це 
явище, що мало місце в минулому. Тому відтворення картини зло-
чинного діяння здійснюється на основі залишених слідів. Виявити їх і 
закріпити способами, передбаченими кримінально-процесуальним за-
коном не завжди можливо, особливо коли злочини вчиняються заву-
альовано і професійно підготовленими особами. Тому пошук джерел 
інформації вимагає проведення активних розшукових міроприємств. 
На дану обставину звертали увагу ще дореволюційні юристи. Так 
А.А. Квачевський писав: «Діяльність по дізнанню (воно включало 
розшукову діяльність) вимагає поспішності, швидкості,щоб застиг-
нути своєчасно гарячі сліди злочину і винуватості, вона завжди має 
бути таємною, навпаки діяльність слідчого вимагає уваги і обереж-
ності, його розпорядження повинні опиратися на тверді підстави, на 
безпомилкові висновки, що випливають з обставин справи і тому 
не можуть бути поспішними…» [9]. У зв’язку з істотною зміною 
структури злочинності, підвищення рівня її професійності чинний 
КПК України був доповнений нормами, які прямо приписують ви-
користання оперативно-розшукових заходів для вирішення завдань 
кримінального судочинства. Так ст. 97 КПК передбачає перевірку 
заяв і повідомлень про злочини шляхом проведення оперативно-роз-
шукової діяльності. У ст. 66 КПК йдеться про доручення підроз-
ділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, провести 
оперативно-розшукові заходи чи використати засоби для отримання 
фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі.  
В КПК України (1960 р.) ст. 103 на органи дізнання покладає вжиття 
необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак 
злочину і осіб, що їх вчинили, а ст.114 КПК передбачає можливості 
слідчого давати органам дізнання доручення і вказівки про прове-
дення розшукових дій. 

Особливістю пізнавальної діяльності при розслідуванні злочинів є 
і те, що нерідко органам розслідування приходиться долати протидію 
з боку осіб, які вчинили злочини та намагаються знешкодити сліди, 
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ухилитися від слідства і суду. Це передбачає проведення різного 
роду розшукових дій, направлених на виявлення злочинців і об’єктів, 
що можуть мати доказове значення. 

В сучасних умовах не можна не враховувати і те, що нерідко 
ускладнюється розслідування злочинів тим, що вони вчиняються 
особами, що володіють методами оперативно-розшукової діяльності, 
тому ретельно їх готують і маскують сліди злочинів. У зв’язку з цим 
М.А.Погорецький зазначає «Вивчення правозастосовної практики 
свідчить про стійку тенденцію зростання використання матеріалів 
ОРД для потреб кримінального судочинства. Так, якщо у 1994 році 
матеріали ОРД використовувались лише у 52%, то у 2000–2007 рр.  
– у понад 90% кримінальних справ, розслідуваних органами СБ 
України, і понад 85% кримінальних справ, розслідуваних органами 
прокуратури, МВС, ДПА України. 100% кримінальних справ про 
тяжкі неочевидні злочини, вчинені організованими угрупуваннями, 
розслідуються з використанням матеріалів ОРД [10]. За даними 
російських дослідників 60–70% злочинів розкриваються при засто-
суванні оперативно-технічних заходів [11]. 

Це ще раз підкреслює значимість розшукових заходів в структурі 
досудового провадження у кримінальному судочинстві. 

Оперативно-розшукова діяльність має більш широкі пізнавальні 
завдання ніж кримінальне судочинство. В ході ОРД вживаються за-
ходи щодо попередження, розкриття злочинів, встановлення осіб, що 
їх вчинили, або таких, що готуються до їх скоєння, виявлення май-
бутніх свідків, потерпілих, місце знаходження предметів і документів, 
що будуть мати доказове значення. Наявність у розпорядженні упов-
новаженої особи фактичних даних про вказані факти і обставини 
створює передумови для більш ефективних результатів проведених 
слідчих дій. На мій погляд, є раціональною ідея розробників проекту 
КПК про організацію і керівництво оперативно-розшуковими і слід-
чими діями особою, що буде вести розслідування. У зв’язку з цим 
виникне потреба у створенні спеціальних оперативно-розшукових 
підрозділів, які будуть працювати виключно в інтересах досудового 
провадження. Це буде сприяти оперативності, предметності і ефек-
тивності розслідування. Гадаю, що напрацьовані сучасною наукою 
і практикою правові механізми контролю і нагляду забезпечать за-
конність такого формату розслідування. Нічого в цьому нового не 
має. Подібні моделі розслідування успішно функціонують, наприклад, 
в Республіці Молдова. Органічний взаємозв’язок оперативно-розшу-
кової і кримінально-процесуальної діяльності поступово отримує виз-
нання у вітчизняному кримінально-процесуальному законодавстві та в 
законі «Про оперативно-розшукову діяльність». Зокрема, в п. 2 ст. 10  
закону «Про оперативно-розшукову діяльність» прямо вказується, 
що матеріалами оперативно-розшукової діяльності користуються для 
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отримання доказів, як приводи та підстави для порушення кримі-
нальної справи та проведення слідчих дій. Останні поділяються на 
підготовчий, забезпечувальний, пізнавальний і посвідчувальний етапи 
[12]. На сьогодні уже є домінуючою позиція в науці і законодавстві 
про те, що матеріали оперативно-розшукової діяльності при певних 
вимогах можуть використовуватися в якості підстав для проведення 
окремих слідчих дій, а також в опосередкованій формі для їх підго-
товки, організації і вибору тактики їх проведення [13].

Наразі постає закономірне питання який орган буде здійснювати 
досудове розслідування. Згідно з ст. 41 проекту КПК органами  
досудового розслідування є слідчі підрозділи Міністерства внут-
рішніх справ, Служби безпеки України, слідчі підрозділи органу, що 
здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.  
В ст. 43 проекту КПК вказується, що слідчий несе відповідальність 
за законність ті своєчасність здійснення процесуальних дій, а також 
проводить слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії. Крім 
того, слідчий віднесений до сторони обвинувачення, починає досу-
дове розслідування, виносить за погодженням з прокурором пові-
домлення про підозру, а також складає обвинувальний акт, що за-
тверджується прокурором. Не важко переконатися, що проект КПК 
скеровує слідчого на обвинувальну діяльність, яка заряджає його за-
пропонованою моделлю досудового розслідування. Йому психологічно 
важко бути об’єктивним, неупередженим і самостійним. Це викликає 
серйозні сумніви в реалізації мети досудового провадження і ство-
ренні належних умов для судового розгляду кримінальної справи. 
Тому було б логічним ввести в число учасників досудового про-
вадження суддю у справах по розслідуванню злочинів, тим більше, 
що в проект КПК передбачає наявність сторін обвинувачення і  
захисту. 

На моє глибоке переконання діяльність по розслідуванню злочинів 
має системоутворюючий характер, в якому повинні бути збалансова-
ними напрями по встановленню фактів і обставин вчинення злочину 
і охорони та захисту прав учасників процесу. Відтак нормативне виз-
нання оперативно – розшукової діяльності складовою розслідування 
передбачає підсилення юстиційної функції, яка має судову природу, 
зокрема визнання доказів судовим органом, оскарження дій і рішень 
розслідування до суду, пред’явлення обвинувачення за участю про-
курора, захисника та судового органу, що є безумовною підставою 
зміни існуючої форми кримінального процесу.
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ОсОБЛИвОсТІ зАБЕзПЕЧЕННя ПРАв НЕПОвНОЛІТНІХ 
ПОТЕРПІЛИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ сУдОЧИНсТвІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРсПЕКТИвИ

Останнім часом кількість злочинів, пов’язаних із неповнолітніми 
не зменшується. Це обумовлюється погіршенням економічних та со-
ціальних умов у сучасному суспільстві, домашнім насильством, від 
якого потерпають діти у сім`ях, де батьки зловживають алкогольними 
напоями та наркотичними засобами.

Тому проблема захисту у кримінальному судочинстві прав непов-
нолітніх осіб, постраждалих від злочину, залишається актуальною.

Діючий Кримінально-процесуальний кодекс України (надалі КПК) 
у ст. 49 надає поняття потерпілого, як особи, якій злочином за-
подіяно моральну, фізичну і майнову шкоду та визначає, що потер-
пілий набуває свої прав у кримінальному процесі після винесення 
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особою, що проводить дізнання, слідчим, суддею постанови, а судом 
– ухвали про визнання особи потерпілою.

Стаття 52 КПК передбачає, що представниками потерпілого можуть 
бути адвокати, близькі родичі, законні представники, а також інші особи.

Як бачимо, в законі не передбачені права неповнолітнього по-
терпілого, зокрема, право вибору особи, яка має представляти його 
інтереси у кримінальному судочинстві. Не визначено також, хто має 
представляти інтереси неповнолітнього у разі якщо його законні 
представники самі є учасниками процесу (підозрюваними, обвинува-
ченими, потерпілими або свідками злочину, вчиненого проти непов-
нолітнього потерпілого).

Ці проблеми намагаються вирішити розробники нового КПК Ук-
раїни, підготовленого під керівництвом народного депутата А.В. Порт-
нова (станом на 1 липня 2011 року).

Так, стаття 63 Проекту КПК України визначає процесуальний 
статус законного представника потерпілого: 

1. Якщо потерпілим є неповнолітній або особа, визнана у вста-
новленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, 
до участі в процесуальній дії разом із ним залучається його законний 
представник. 

2.  Питання участі законного представника потерпілого у кримі-
нальному провадженні регулюється згідно положень статті 47 цього 
Кодексу.

Стаття 47 цього Проекту передбачає процесуальний порядок за-
лучення законного представника та його права:

“Як законні представники можуть бути залучені батьки (усинов-
лювачі), а у разі їх відсутності – опікуни, піклувальники особи, 
інші повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також представ-
ники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою 
чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи об-
межено дієздатний. 

Про залучення законного представника слідчий, прокурор вино-
сить постанову, а слідчий суддя, суд – ухвалу, копія якої вручається 
законному представнику.

У разі, якщо дії чи інтереси законного представника суперечать 
інтересам особи, яку він представляє, за рішенням слідчого, проку-
рора, слідчого судді, суду такий законний представник замінюється 
іншим із числа осіб, зазначених у частині другій цієї статті.

Законний представник користується процесуальними правами 
особи, інтереси якої він представляє, крім процесуальних прав, реалі-
зація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим 
і не може бути доручена представнику”.

Як бачимо положення цієї статті не є досконалими, оскільки не-
зрозуміло, яким чином, особливо на першочерговому етапі розслі-
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дування коли необхідно негайно допитати неповнолітнього потерпі-
лого, будуть забезпечуватись його права у разі смерті його батьків 
або коли самі батьки спричинили шкоду дитині. Залучення у таких 
випадках представників органів опіки та піклування теж є не за-
вжди доцільними, оскільки ці органи мають попереджати вчинення 
злочинів стосовно неповнолітніх (побиття дітей у неблагополучних 
сім`ях, залучення дітей до жебрацтва або розповсюдження порног-
рафії та наркотичних засобів тощо).

Тому на мій погляд, положення ст. 47 цього Проекту необхідно 
узгодити із положенням Закону України “Про безоплатну правову 
допомогу” і зобов’язати посадових осіб, що ведуть кримінальний 
процес, забезпечувати в цих випадках неповнолітньому потерпілому 
участь адвоката через Центр надання безоплатної правової допо-
моги. 

с.с. яковенко
національна академія прокуратури україни

вИдАЧА ОсОБИ (ЕКсТРАдИцІя)  
яК МІЖдИсцИПЛІНАРНИЙ ІНсТИТУТ

Винесення законного рішення у кримінальній справі – беззапе-
речно є важливою ознакою правової держави. Проте в наш час особ-
ливої актуальності набуває забезпечення вищевказаного завдання 
у кримінальних справах щодо осіб, які переховуються від слідства 
та суду, виїхавши за кордон держави – місця вчинення злочину. 
Практичне вирішення вищевказаної проблеми надається інститутом 
видачі особи для притягнення до кримінальної відповідальності (екс-
традиції). 

Глобальне значення міжнародного співробітництва при екстра-
диції полягає не тільки у становленні дієвих національних механізмів, 
а у створенні єдиного та комплексного транснаціонального законо-
давства в цій сфері. А як наслідок – на перший план у цьому ви-
ходить міжнародне співробітництво між усіма зацікавленими держа-
вами в особі їх органів влади. Тому велике значення для ефективного 
міжнародного співробітництва України та міжнародної спільноти має 
поступове зближення та уніфікація національних правових систем. 
Ефективна імплементація норм міжнародних правових актів в цій 
сфері є першочерговим завданням України на сучасному етапі інтег-
рації в світове співтовариство.

Потрібно зазначити, що забезпечення видачі осіб для притягнення 
до кримінальної відповідальності розглядається як одна із важливих 
та невід’ємних складових в сфері боротьби міжнародної спільноти 
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із злочинністю. Адже, злочинність з кожним днем виходить на нові 
рівні свого розвитку та поширення, завдаючи відчутної шкоди не 
тільки і інтересам держави, а й кожній людині зокрема. Потрібно 
додати, що об’єктом екстрадиційних правовідносин є дії держав в 
особі їх компетентних органів, спрямовані на екстрадицію або від-
мову в екстрадиції особи, яка вчинила екстрадиційний злочин та 
перебуває на території однієї з держав, а сама особа буде виступати 
як активний суб’єкт екстрадиційних правовідносин.

Проте, на нашу думку, не дано остаточної відповіді щодо галузевої 
приналежності цього правового інституту. Вказана теза зумовлюється 
тим, що, незважаючи на нормативного закріплення українським зако-
нодавцем вказаного інституту у 37 главі Кримінально-процесуального 
кодексу України, екстрадиція охоплює багато різних за своїм змістом 
правовідносин. Додамо, що Березняк В.С. вказує, що об’єктом екс-
традиційних правовідносин є дії держав в особі їх компетентних 
органів, спрямовані на екстрадицію або відмову в екстрадиції особи, 
яка вчинила екстрадиційний злочин та перебуває на території однієї 
з держав, а сама особа буде виступати як активний суб’єкт екстра-
диційних правовідносин [1].

В даному випадку ці правовідносини можуть регулюватися різ-
ними галузями, а саме: 1) міжнародне право; 2) конституційне право;  
3) кримінально-процесуальне право; 4) кримінальне право; 5) адмі-
ністративне право. Отже, досліджуваний нами інститут може підпа-
дати під певні ознаки кожної із зазначених галузей, а саме: предмет 
і метод правового регулювання, суб’єктний склад, принципи галузей, 
нормативність та формальна визначеність, можливість захисту пра-
вових приписів засобами державного впливу, спрямованість на до-
сягнення певного правового результату. Розглянемо кожну галузь 
окремо.

Міжнародне право, так як базується перш за все на міждержавних 
стосунках, сюди відносяться і рішення уповноважених міжнародних 
організацій (Резолюції Генеральної Асамблеї ООН), міжнародні акти 
(наприклад, Європейська конвенція про видачу правопорушників 
1957 р. [2, с.10]) і міждержавні договори про співпрацю між краї-
нами (наприклад, Договір між Україною та Китайською Народною 
Республікою про екстрадицію від 10.12.1998 р.).

Конституційне право, адже вказані зносини держав в певній мірі 
посягають на державний суверенітет, який в свою чергу обмежується 
певними зобов’язаннями, які країни беруть на себе вступаючи в 
правовідносини в цій сфері (прикладом цього може слугувати ст. 9 
Конституції України).

Кримінально-процесуальне право, як комплекс дій та стадій ви-
дачі особи для притягнення до кримінальної відповідальності (екс-
традиції), додатковим аргументом у цьому може слугувати і допов-
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нення у 2010 році чинного КПК України главою 37 – „Видача особи 
(екстрадиція)” [3].

Кримінальне право, що зокрема передбачає конкретні умови 
кримінальної караності правопорушень, що відіграє суттєву роль при 
прийнятті рішення щодо екстрадиції особи. 

Адміністративне право – передбачає обов’язкову діяльність ор-
ганів виконавчої влади, адже саме від їх рішення і залежить сам 
факт передачі особи. 

А тому не зважаючи на те що кримінально-процесуальне законо-
давство є беззаперечною основою при регулюванні правовідносин, 
пов’язаних із екстрадицією, вказаний інститут неможливо приєдну-
вати категорично до будь-якої галузі права, адже він носить між-
дисциплінарний характер та визначається органічним поєднанням су-
купності норм, які, в свою чергу, забезпечують регулювання даного 
виду правовідносин.
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експертиза” / В.С. Березняк. – Дніпропетровськ., 2009. – 20 с.
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помогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. – К.: 
«Фенікс», 2009.-1080 с.
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о.Г. яновсЬка
кандидат юридичних наук, доцент,

національна академія внутрішніх справ

ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІдХОдИ дО ПРОБЛЕМ 
РОзвИТКУ КРИМІНАЛЬНОгО сУдОЧИНсТвА

Кримінально-процесуальна діяльність або кримінальне судочинство 
в цілому – це різновид складної соціальної системи та загальне спря-
мування розвитку кримінально-процесуальних відносин, спрямоване 
на підвищення ефективності кримінального правосуддя, необхідно 
виробити комплексний теоретичний підхід до вирішення концепту-
альних питань удосконалення та розвитку змагального криміналь-
ного судочинства в Україні у світлі євроінтеграційних процесів.  
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Ми вважаємо, що синергетичний підхід також може надати мож-
ливість досліджувати процес розвитку кримінального судочинства 
з погляду узгодженого міждисциплінарного підходу, а не просто з 
позиції багатаспектності об’єкта дослідження.

Взагалі, термін „синергетика” був введений у 1980 р. Г. Бакеном, 
який трактував його як взаємодію великої кількості підсистем в 
оптимізації діяльності у надскладних об’єктах. Соціальна синерге-
тика стала формуватись як наука лише в 90-х роках ХХ ст. Вона 
досліджує загальні закономірності соціальної самоорганізації, тобто 
взаємовідносин соціального порядку та соціального хосу. Оскільки 
самоорганізація є якісною та структурною зміною певної об’єктивної 
реальності, остільки синергетика є теорією розвитку. Однак одного 
синергетичного підходу до розуміння процесу розвитку кримінального 
судочинства замало. Потрібно з певними зауваженнями використати 
положення науки, яка досліджує шляхи досягнення найвищої доскона-
лості окремим індивідуумом. Такою наукою є акмеологія. Поєднання  
положень синергетики та акмеології створює нове знання: синер-
гетичну акмеологію. За визначенням С.Д. Пожарського предметом 
науки синергетичної акмеології є закономірності досягнення певною 
соціальною системою максимальної досконалості шляхом самооргані-
зації. Тобто саме акмео-синергетичний підхід надасть нам можливість 
не тільки комплексно дослідити закономірності розвитку криміналь-
ного судочинства, а й визначити шляхи досягнення системою кримі-
нального правосуддя найвищих форм функціонування. 

Застосовуючи акмео-синергетичний підхід, можна визначити 
поняття акмео-синергетичної теорії розвитку кримінального судо-
чинства, яка становитиме узагальнення та подальший розвиток по-
ложень кримінально-процесуальної науки та наук акмеології та сине-
регетики. Отже, акмео-синерегетична теорія розвитку кримінального 
судочинства – це комплексне, міжгалузеве, синтетичне вчення про 
концептуальні напрями розвитку кримінального судочинства з метою 
стабільного досягнення максимально ефективного рівня криміналь-
ного правосуддя шляхом самоорганізації та організації цієї соціальної 
системи. Цю теорію не можна визначити як галузеву, вона є ін-
тегративною, тобто такою, що перебуває на межі процесуальних, 
психологічних, соціологічних та фіософських наук. 

Основними положеннями акмео-синергетичної теорії ми вважаємо 
такі: 1) розвиток кримінального судочинства відбувається через пе-
ріоди стабілізації та хаосу, або періоди максимальної оптимізації 
з урахуванням історичного етапу розвитку суспільної ідеології та 
періоди максимально кризових явищ, які, у свою чергу, збігаються 
із соціально-економічною нестабільністю; 2) кримінальне судочинство 
будується за принципом змагальності, який передбачає постійну бо-
ротьбу та єдність (нерозривність) протилежних засад здійснення 
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правосуддя таких, як розшукова та змагальна форма процесу, обви-
нувачення та захист, публічні та приватні інтереси, гласність і таєм-
ність, професійний та народний елемент у здійсненні правосуддя і т. 
ін., що має на меті стабільне досягнення максимально ефективного 
рівня кримінального правосуддя шляхом самоорганізації та органі-
зації певної соціальної системи. 

Безперечно, що вказана теорія має і свої принципи, які, в основ-
ному, вироблені різноманітними гуманітарними науками, але мають 
своє, специфічно-прикладне значення в кримінально-процесуальній 
діяльності. Серед основних принципів акмео-синергетичної теорії роз-
витку кримінального судочинства можна виокремити такі: 1) принцип 
детерміністичного розвитку, що обумовлює загальну закономірність 
розвитку кримінального процесу від простих до складних його форм; 
2) принцип історичної ідеологізації, що визначає розвиток криміналь-
ного судочинства з урахуванням магістральних ідеологічних тенденцій 
на певному історичному етапі; 3) принцип інтегративної цілосності, 
що визначає формування закономірностей розвитку кримінального 
судочинства з урахуванням та синтезом знань різних наукових га-
лузей; 4) принцип змагальності, що визнає рушійною силою роз-
витку кримінального процесу боротьбу та єдність таких протилежних 
засад кримінального судочинства, як розшукова та змагальна форми 
процесу, обвинувачення та захист, публічні та приватні інтереси, 
гласність і таємність, професійний та народний елемент у здійсненні 
правосуддя.
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