
ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК КОНТРА
БАНДИ - діяльність уповноважених на 
те органів, що передує початку кримі

нального провадження, спрямована на 
встановлення можливих фактів неза
конного переміщення предметів конт
рабанди через митний кордон і яка 
становить матеріальну і правову перед
умову розкриття й розслідування цьо
го виду злочину. Основою діяльності 
з В. о. к. виступають прийоми здійснен
ня такої діяльності. При цьому прийоми 
виявлення - це найбільш раціональна 
й ефективна сукупність дій, які ґрунту
ються на законі й спрямовані на вияв
лення (розпізнання) фактів незаконного 
переміщення через кордон і встанов
лення в них ознак контрабанди. Ознаки 
контрабанди можуть бути виявлені: 
1) при здійсненні митного контролю 
працівниками органів доходів та збо
рів - саме в результаті митного огляду 
та при перевірці документів. Найпо
ширеніші прийоми В. о. к. при здій
сненні митного контролю - це митний 
огляд, перевірка митних та ін. доку
ментів, експрес-аналіз речовин, мате
ріалів і предметів тощо; 2) при прова
дженні справ про порушення митних 
правил, зокрема, при: а) витребуванні 
документів, необхідних для проваджен
ня у справі про порушення митних пра
вил; б) вилученні товарів, ТЗ і докумен
тів; в) проведенні митних обстежень; 
г) пред’явленні товарів, ТЗ, документів 
для впізнання; г) проведенні експерти
зи; д) взятті проб та зразків для прове
дення дослідження (експрес-аналізу, 
експертизи тощо); 3) при здійсненні 
прикордонного контролю. Найпошире
нішими прийомами виявлення фактів 
контрабанди є огляд ТЗ, вантажів, бага
жу та ін. майна осіб, які прямують через 
державний кордон, а також застосуван
ня разом із працівниками органів до-
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ходів та зборів рейдів, засідок і опера
цій на об’їзних шляхах. Здійснюючи 
прикордонний контроль, співробітники 
Державної прикордонної служби не
рідко самі виявляють контрабанду 
і стають очевидцями цього злочину. 
У таких випадках безпосереднє спо
стереження обставин, що вказують на 
причетність особи до вчинення конт
рабанди, виступає як своєрідний при
йом виявлення його ознак. Об’єктами 
спостереження можуть виступати сам 
факт злочину, його наслідки, а також 
здійснювані злочинцями спроби зни
щити сліди чи сховатися; 4) при про
веденні оперативно-розшукових захо
дів, зокрема: особистого розшуку, опе
ративного спостереження, контрольної 
перевірки, оперативного проникнення 
в злочинну групу, розвідувального, за
шифрованого опитування та ін. та під 
час проведення НСРД тощо; 5) при 
провадженні досудового розслідування 
контрабанди та ін. злочинів. Такого 
роду дані слідчі найчастіше отримують 
при провадженні слідчих (розшукових) 
дій - обшуку, огляду документів, до
питів підозрюваного, свідків та ін. При 
проведенні досудового розслідування 
застосовується такий прийом В. о. к., 
як перевірка інформації в ході кримі
нального провадження. Слідчий у про
цесі розслідування одного злочину, 
отримавши інформацію про ознаки ін. 
злочину, зобов’язаний перевірити їх 
і прийняти відповідне рішення. Пере
вірка здійснюється шляхом проведення 
слідчих (розшукових) дій, надання 
слідчим доручень і вказівок співробіт
никам оперативних підрозділів; 6) при 
здійсненні прокурором процесуально
го керівництва у процесі досудового 

розслідування кримінальних прова
джень, перевірок за дотриманням за
конів органами досудового розсліду
вання та ін. органами, які ведуть бо
ротьбу зі злочинністю. Прокурор 
у межах здійснення службової діяль
ності в результаті вивчення докумен
тальних матеріалів (копій постанов, 
повідомлень) і проведення слідчих 
(розшукових) дій або винесення про
цесуальних рішень, які він санкціонує, 
часто особисто виявляє ознаки конт
рабанди і на підставі цих матеріалів 
вносить таку інформацію до ЄРДР та 
розпочинає кримінальне провадження 
про контрабанду; 7) при перевірці заяв 
і повідомлень про вчинену контрабан
ду або про її підготовку. Ознаки конт
рабанди можуть виявити також грома
дяни, представники різних державних 
і громадських організацій. У таких ви
падках на них покладається правовий 
і моральний обов’язок повідомити про 
це правоохоронні органи. Прийоми 
В. о. к. за заявами й повідомленнями 
визначаються комплексом обставин 
(змістом інформації та її обсягом, мо
ментом подання заяви тощо) і мають 
перевірочний та оцінювальний харак
тер. У зв’язку з цим характерним 
є прийом В. о. к., що полягає у право
вій оцінці наведених у заяві (повідом
ленні) відомостей. Цей прийом за
стосовується у випадках, коли в заяві 
містяться достатні дані про факт неза
конного переміщення через кордон 
предметів посягання, а ці відомості 
потрібно лише оцінити з точки зору 
кримінального закону, внести таку ін
формацію до ЄРДР і розпочати кримі
нальне провадження про контрабанду. 
В. о. к. - відправний момент для по-
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чатку кримінального провадження. 
Приводами для початку кримінального 
провадження можуть слугувати: заяви 
або повідомлення підприємств, уста
нов, організацій, посадових осіб про 
вчинену або підготовлювану контра
банду; заяви або листи громадян; стат
ті, замітки про факти контрабанди, 
опубліковані в пресі; явка з повинною; 
матеріали, що надійшли від ін. право
охоронних, контролюючих і ін. дер
жавних органів; інформація, що на
дійшла від правоохоронних органів 
іноземних держав; матеріали оператив- 
но-розшукової діяльності; безпосеред
нє виявлення співробітниками, що 
здійснюють митний і прикордонний 
контроль, слідчим, прокурором або су
дом ознак контрабанди.
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