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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ПРИ 

РОЗСЛІДУВАННІ КОНТРАБАНДИ
Аналіз вивчених кримінальних справ про контрабанду показує, що найчастіше 

зустрічаються такі види слідчого огляду: а) огляд місця події; б) огляд предметів конт- 
рабанди, їх пакувального матеріалу; в) огляд транспортних засобів (автомобіля, поїзда 
та ін.), які використовуються для переміщення контрабанди; д) огляд документів, що 
використовуються для приховування і переміщення контрабанди; е) огляд предметів та 
документів, які було викинуто перед або в момент затримання; є) огляд тіла живої людини 

(освідування); ж) огляд предметів і документів, вилучених при обшуку та виїмці.
Значно рідше при розслідуванні контрабанди, поряд з оглядом місця події, 

предметів документів, проводиться огляд тварин як засобів переміщення. Метою тако- 
го огляду, як правило, є виявлення слідів, що вказують на їх зв'язок з розслідуваним 
злочином, а також ознак, що дозволяють установити належність тварини конкретній 
особі або певному господарству. З метою повного виявлення зазначених обставин і 
правильного опису їх у протоколі місця огляду до участі залучаються спеціалісти - 
зоотехніки, ветеринари.

Слід відзначити, що загальні процесуально-тактичні правила проведення огляду 
місця події достатньо повно, на наш погляд, висвітлені в спеціальній літературі1. Проте 
тактико-криміналістичні особливості проведення огляду місця події у справах про кон- 
трабаду залишилися без належної уваги, що й обумовлює необхідність їх розгляду.

При розслідуванні контрабанди поняття “місце події"” має своєрідний характер, 
зумовлений специфікою механізму здійснення контрабандної діяльності, особливостя- 

ми "слідової картини” контрабанди та об’єктів, що підлягають огляду, багато предмет- 
ністю і різноманітністю способів учинення даного злочину, особливостям співвідно- 
шення місця події та місця вчинення контрабанди. Тому вважаємо за необхідне, насам- 
перед, з'ясувати сутність поняття місця події стосовно контрабанди.

У криміналістичній літературі місцем події прийнято вважати ділянку місцевос- 
ті або приміщення, у межах яких сталася сама подія злочину або виявлення її слідів2, 

Але практика розслідування контрабанди показує, що сліди, предмети й інші об’єкти, 
що вказують на ознаки скоєння контрабанди, можуть бути виявлені на борту морського 
(річкового) судна, в купе пасажирського поїзда, рейсовому автобусі, а також інших мі- 

сцях які не мають ознак ділянки місцевості чи приміщення. Тому, на наш погляд, міс- 
цем події у справах про контрабанду варто вважати локалізовану ділянку (фрагмент) 
простору. де виявлені сліди, предмети й інші об’єкти, що дають підстави для обгрунто- 

ваного припущення про те, що вони з’явилися в результаті скоєння контрабанди.
На думку Р.С. Бєлкіна, “При розслідуванні контрабанди... місцем події, як пра- 

вило, є місце затримання з речовим доказом”3. Вважаємо, що з таким твердженням ціл- 
ком годитися не можна. У ситуаціях виявлення безгоспної контрабанди, що мають 

досить широке поширення у митній практиці, місцем події є виявлення контрабанди,
наприклад, місце знаходження тайника з прихованим в ньому наркотичними речовина- 
ми. В даному випадку особа, яка перевозила контрабанду, невідома і відсутнє “затри-
мання злочинця з речовим доказом”.
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Таким чином, місцем події у справах про контрабанду, на наш погляд, слід вва- 
жати ділянку (фрагмент) простору, у межах якого мала місце подія, що відбила у слі- 
дах скоєння контрабанди (включаючи сліди підготовки, безпосереднього вчинення, 
приховування і використання результатів контрабандної діяльності), слідах перебуван- 
ня злочинців чи інших осіб.

Місце виявлення ознак контрабанди часто не співпадає з місцем його скоєння 4. 
Так, якщо контрабанду вчинено шляхом переміщення поза митним контролем і особу, 
яка підозрюється в її скоєнні, затримано у прикордонній зоні після перетину нею мит- 
ного кордону, то в цьому випадку місце вчинення контрабанди і місце події не співпа- 
дають. Місцем вчинення контрабанди у цьому випадку є ділянка місцевості на митно- 
му кордоні у місці її незаконного перетину, а місцем події - місце затримання контра- 
бандистів з речовим доказом та місце перетину митного кордону, у межах яких локалі- 
зовано сліди злочину.

Місце події співпадає з місцем вчинення контрабанди в ситуаціях, коли злочин- 
ця затримано безпосередньо на митному кордоні в момент переміщення предметів кон- 
трабанди. Так, при здійсненні митного контролю поїзда “Сімферополь-Москва" у гр-на 
Г. було виявлено целофановий пакет - 672 г марихуани, прихованої від митного конт- 
ролю під матрацом в купе5. У даному випадку місце події збігається з місцем вчнення 
контрабанди.

Слід враховувати, що при розслідуванні контрабанди поряд з оглядом місця 
події важливого доказового значення набуває огляд місця затримання, який являє со- 
бою самостійну слідчу дії, що відбувається з метою виявлення і вилучення предметів, 
документів, та інших доказів, які контрабандист міг непомітно викинути, або навмисне 
лишити на місці затриманняб. Разом з тим, як показує практика, працівники органів 
дізнання (слідства) в окремих випадках зневажливо ставляться до проведенні даної 
слідчої дії, вважаючи її зайвою, а іноді заміняють її лише оперативним оглядом без 
складання будь-яких процесуальних документів. Вважаємо таку практику неправиль- 
ною. Огляд місця затримання слід проводити обов’язково, особливо в тих випадках, 
коли є підстави гадати, що злочинець викинув або загубив які-небудь предмети або до- 
кументи, що можуть мати значення для справи.Огляд місця події - це невідкладна 
слідча дія. що полягає у безпосередньому сприйнятті, дослідженні, оцінці та об'єктів, 
які мають відношення до справи, їх ознак, властивостей, станів та взаємозв'язків з ме- 
тою з’ясування суті події, що сталася, механізму злочину і його обставин, які мають 
значення для встановлення істини по справі7. Основними завданнями огляду місця по- 
дії при розслідуванні контрабанди є: вивчення, фіксація та оцінка обстановки місця по- 
дії; встановлення способу переміщення контрабанди; виявлення, фіксація і вилучення 
предметів контрабанди, тайників та інших засобів приховування і переміщення контра- 
банди (валізи, торби, палиці та ін.); аналіз наявних фактичних даних про події злочини, 
виявлення співучасників контрабанди та мотивів вчинення даного злочину; побудова 
необхідних слідчих версій і визначення напрямків розслідування; одержання необхід- 
ної інформації для проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Особли- 
вості тактики огляду місця події у справах про контрабанду обумовлені: а) щодо особи 
злочинця - способом переміщення предметів контрабанди через митний кордон; видом 
предметів контрабанди; специфікою транспортного засобу, що використовується для 
приховування та переміщення контрабанди; б) щодо суб”єкта виявлення - відомостя- 
ми про особу, яка скоїла контрабанду (особа відома, невідома, зникла з місця події) 
часом, який має у своєму розпорядженні дізнавач (слідчий) на проведення огляду (на- 
приклад, коротка стоянка поїзда). У тактичному плані огляд місця події у справах про 
контрабанду слід розділити на три етапи: підготовчий, робочий, заключний. На стадії 
підготовчого етапу - до виїзду на місце події - дізнавач митниці, одержавши повідом-
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лення про контрабанду, яка вимагає невідкладного огляду місця події, повинен: а) зо- 
бов'язати осіб, які виявили контрабанду (як правило, це співробітники прикордонних військ 

 або інспектори митниці) забезпечити охорону місця події; б) забезпечити прису- 
тність на місці події до свого прибуття очевидців даного злочину та інших свідків, які 

можуть дати необхідну інформацію про подію, яка сталася; в) попередньо визначити і 
забезпечити прибуття на місце події необхідних спеціалістів: кінолога, спеціаліста- 
криміналіста та ін.; г) передбачити питання про залучення понятих в присутності яких 
буде провадитися дана слідча дія. Особливо це важливо у тих випадках, коли огляд від- 

бувається під час затримання контрабандистів на об’їзних шляхах, у полі та інших  
безлюдних місцях, тобто у випадках вчинення контрабанди шляхом обходу місця  

митного контролю: д) підготувати і перевірити необхідні технічні засоби. У процесі підго- 
товки до огляду місця події важливо правильно визначити необхідних спеціалістів і вчас- 

но забезпечити їх прибуття на місце події. При цьому особлива роль в огляді місця по- 
дії належить спеціалісту-криміналісту (ст. 128-1 КПК України) як особи, що володіє 

спеціальними знаннями, якими можуть виступати «будь-які професійні знання, що мо- 
жуть сприяти виявленню, фіксації та вилученню доказів»8. За допомогою спеціаліста- 

криміналіста можна виявити і зафіксувати приховані відбитки пальців, сліди контрабандиста 
зафіксувати обстановку вчинення злочину за допомогою фото-, аудіо-, відеоапаратури.

Крім цього, у залежності від обставин скоєння контрабанди можуть бути залу- 
чені і інші спеціалісти. Найчастіше у справах про контрабанду залучають таких спеціа- 

лістів, як ювеліри - при огляді ювелірних виробів, коштовних каменів і металів; мисте- 
цтвознавці - при огляді предметів антикваріату, ікон, картин та інших культурних та 
історичних цінностей; товарознавців, при оглядів різноманітних товарів; спеціалістів- 

хіміків, наркологів - при огляді наркотичних речовин; спеціалістів транспорту - при 
оглядах літаків, морських і річкових суден, залізничного транспорту9.

Дослідження вказують, що в 39,6 % випадків вивчення нами кримінальних справ 
про контрабанду спеціалісти до огляду не залучались. Звичайно, таке становище нега- 
тивно впливає на результативність розслідування контрабанди, особливо це стосується 

"безгоспної" контрабанди. Так, на думку В.О. Снєткова, якщо огляд відбувається без 
участі спеціаліста-криміналіста, то слідів та інших об’єктів, що мають значення для  

успішного розслідування злочину, вилучається в 4 рази менше10.
Підготовка і застосування технічних засобів виявлення і фіксації слідів та речових 

доказів 11 у справах про контрабанду мають деякі особливості. Так, у митній прак- 
тиці досить ефективно використовуються технічні засоби пошуку та виявлення предме- 

тів контрабанди (оглядові металодетектори, ендоскопи, освітлювачі, щупи), технічні 
засоби радіаційного контролю (дозиметри, інші вимірювальні прилади), а також спеці- 
альні вибори хімічних реактивів для експрес-аналізу речовин, матеріалів, зокрема, такі, 
як "Політест", CANABISPRAY, HEROSOL, EXPREY та ін.

Починаючи огляд, необхідно візуально вивчити обстановку на місці події, запам'ятати 
 її, визначити межі простору, що підлягає огляду, вирішити питання про початкову 

точку огляду та спосіб, вибрати позиції проведення орієнтируючої та оглядової 
фотозйомки. Межі, у рамках яких слід оглядати місце події, визначаються у кожному 

конкретному випадку особою, яка проводить огляд, виходячи з обставин даної події.
Як правило, вони обумовлені особливостями предметопосягання, способом та 

місцем скоєння контрабанди, механізмом слідоутворення. Так, якщо предмети конт- 
рабанди виявлені в купе пасажирського поїзда, слід спочатку старанно оглянути купе, а 

потім, розширивши межі огляду, дослідити весь вагон з метою встановлення тайників та 
інших місць приховування контрабанди. У ситуаціях, коли особа втекла з місця події і її 
затриманню передувало переслідування по “гарячих слідах”, необхідно розширити
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межу, оглянути ділянку місцевості, де здійснювалося переслідування підозрюваного і 
місце безпосереднього затримання. Такий огляд рекомендується вести від місця затри- 
мання в зворотному напрямку переслідування, бо контрабандисти, як правило, викида- 
ють предмети і документи, які їх викривають у злочині, перед безпосереднім актом їх 
фізичного затримання, коли переконуються, що втекти не вдається.

Детальний огляд починається з предмета контрабанди та місця його виявлення, 
Усі об’єкти на місці події старанно оглядаються та описуються у протоколі огляду, по- 
значаються на плані (схемі), вживається усіх можливих заходів та засобів щодо вияв- 
лення, фіксації та вилучення слідів вчинення цього злочину. При переміщенні контра- 
банди з приховуванням від митного контролю у протоколі огляду детально описується 
місце виявлення предметів контрабанди, при цьому особливу увагу слід приділити тай- 
никам та іншим засобам приховуванням контрабанди (валізи, торби, палиш та ін.), 
Зафіксувавши у протоколі їх розміри, устрій, призначення, спосіб виготовлення 
 (пристосування) тощо. До протоколу огляду місця події має бути складена схеми на якій 
вказується місцезнаходження тайника або спеціального сховища. Місце виявлення кон- 
трабанди рекомендується зафіксувати за правилами судово-оперативної фотографії. 
Криміналістично значимі ознаки слід позначити на знімках стрілками.

Так, описуючи предмети контрабанди, у протоколі огляду важливо відбити їх 
загальний вид, стан, найменування кількість, вагу, обсяг, розмір, упаковку і пакуваль- 
ний матеріал, індивідуальні ознаки та інші дані, що характеризують їх і вказують на 
зв’язок предмета, що оглядається, з розслідуваною подією. Потрібно вжити заходів 
щодо виявлення і фіксації на оглянутих предметах відбитків пальців особи. яка підо- 
зрюються у вчиненні контрабанди. Особливо це важливо у ситуаціях, коли особа 
заявляє, що ті предмети їй не належать.

При огляді наркотиків синтетичного та фармацевтичного походження у про- 
токолі необхідно вказати: вид; кількісно-якісні характеристики (склад, консистенція, 
колір, запах, розміри, обсяг, вага); наявність написів на ампулах, таблетках; рівень за- 
повнення ампули рідиною; колір рідини та наявність осаду; спосіб упаковки та пакува- 
льний матеріал; цифрові позначення і назву заводу-виробника та ін. Товари, як правило, 
оглядаються та описуються за участю спеціаліста-товарознавця. Особливу увагу слід 
звернути на вид, кількість, вартість, походження, маркірування, ярлики, товарні знаки 
тощо. В окремих випадках важливо на упаковках виявити написи, позначки та інші 
ознаки, що вказують на належність даних предметів певним особам. Оглядаючи інозе- 
мну валюту, до протоколу треба внести: вартість, державну належність, номер і серію 
купюри, рік випуску, її розміри у міліметрах, різні написи і позначки на них. По мож- 
ливості, банкноти мають бути сфотографовані, а вже потім залучені до справи. Для 
огляду антикваріату обов'язково слід запросити спеціаліста-мистецтвознавця. Причому 
це має бути не просто працівник місцевого музею, а спеціаліст у галузі іконопису, де- 
коративно-прикладного мистецтва чи філателії, в залежності від виду історичних та 
культурних цінностей. У протоколі огляду ікони необхідно зафіксувати її розміри, сю- 
жет, матеріали, наявність ковчегів, шпонки, складки та інші індивідуальні особливості і 
позначки, ступінь цілості; при огляді монет - вагу, розміри, вартість, колір металу, зо- 
браження, індивідуальні особливості тощо.

Огляд документів, виявлених під час огляду місця події, проводиться від загаль- 
ного до часткового, від найменування та зовнішнього вигляду документа та його рекві- 
зитів, змісту та ретельного дослідження тієї його частини, яка має або може мати зна- 
чення для розслідування.

Документи як об’єкт огляду у справах про контрабанду, на наш погляд, можна 
класифікувати на 5 груп (за призначенням та джерелами їх складання): а) митні доку- 
менти - пасажирська, вантажна, митна декларація, різноманітні ліцензії та ін.; б) торго-



ві документи - контракти, рахунки-фактури, рахунки-специфікації, пакувальні листи та ін.;

в) транспортні документи: при морських перевезеннях - коносаменти; залізнич- 
них перевезеннях - дорожні відомості, вагонні листи, багажні квитанції; автодорожніх 
перевезезеннях - автодорожна накладна; авіапаревезеннях - авіанакладна та ін.;

г) інші документи офіційного характеру - дозвіл банку на вивіз валюти, закор
донні паспорти, проїзні квитки, техпаспорти на автомобілі та ін.;

д) документи приватного характеру - особисте листування, щоденники, рукопи- 
си. записні книжки, чорнові записи.

У процесі огляду документів варто звертати увагу на такі його особливості, що 
підлягають фіксації у протоколі: найменування та вид документа; ким чи кому його бу- 
ло видано або адресовано, дата виконання документа, його зміст; чим і на якому папері 
виконано текст; особливості реквізитів документу (відтиски печаток, штампів, підпи- 
сів) та ін.12.

Особливу увагу слід приділити виявленню та фіксації ознак матеріальної або 
інтелектуальної підробки митних та інших документів, що є одним із способів вчинен- 

ня контрабанди.
Оглядаючи особисте листування, записну книжки, “чорну бухгалтерію” контра- 

бандистів, основну увагу слід приділити аналізу їх змісту.
Нерідко це дозволяє одержати важливу інформацію стосовно співучасників пі- 

дозрюваного, про яких раніше не було відомостей; установити розміри та масштаби 
контрабандних операцій; отримати адреси та телефони осіб, які можуть бути спільни- 
ками чи свідками у справі, виявити організатора злочинної групи, отримати дані, що 
характеризують особу підозрюваного та інші обставини, які можуть мати значення для

Таким чином, успіх розслідування контрабанди багато в чому залежить від 
своєчасності та якості проведення слідчого огляду, фіксації його результатів. Між тим, 
в окремих випадках протокол огляду місця події складається не під час виявлення 

предметів контрабанди, а значно пізніше.
Іноді така слідча дія взагалі не проводиться. Так, 07.05.94 р. співробітники Дуб- 

ровської митниці здійснюючи митний контроль поїзда “Івано-Франківськ-Мінськ” у 
міжстельній пустоті туалету вилучили 3,3 кг макової соломки. Кримінальну справу бу- 
ло порушено через місяць, а огляд місця події проведено лише через 10 днів після її по- 
рушення. Аналогічна ситуація склалася по факту виявлення 10.05.94 р. 5 кг. безгоспної 
макової соломки в печі вагону поїзда “Львів-С.Петербург”. Кримінальну справу було 
порушено 06.06.94 р., а огляд місця події проведено лише 16.06 94 р. Звичайно, вказані 

порушення кримінально-процесуального законодавства негативно відбиваються на 
зборі доказової інформації.
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