
имеет только ему присущие особенности и заслуживает детального 

:изучения:. 
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ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ 

На сьогодні роль і значення типових слідчих с:и::rуацій для орrа

нізацн розслідування: й удосконалення його методики є загально 

визнаними. Вирізнення типових ситуацій і розробка на цій основі 

рекомендацій з методики розслідування окремих видів злочинів необхідн і 

для правильної побудови слідчих: версій, визначення напрям:кj подальшого 
розслідування, виявлення обставин, що мають значе:шrn для сnрави, вибору 

:комnле:ксу та черговості слідчих дій (10, с. 121). 
На початковому етапі розслідування контрабанди в основу типізаці ї 

слідчих сюуацій можуть буm покладені різноманітні критерії (компонеши) : 

а) обсяг та зміст даних, за я:кими порушується кримінальна справа , 

наявність даних про злочин:ця:; б) способи вчинення контрабанди ( ситуаці ·, 
шляхом переміщення поза митним контролем, використання та..Чників , 

фальсифікації митних та інших документів тощо); в) предмети посягання 
(сшуації контрабанди товарів, ваmоти, наркотиків тощо); г) характер 

типової "слідчої картини" (очевидні, неочевидні, прогнозовані); д) crюciti 

учинення контрабанди ( сшуації приготуваин:я:, безпосереднього вчинення 
приховування та використання: результатів контрабандної д:іяJrьності) і 1.д 

Проте для формувания методики розслідування контрабанди не всі назвсll\І 

підстави класифікацій типових слідчих ситуацій придатні. Наприкла".І, якщ1' 
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взяти за основу типізації способи вчинення контрабанди, то таких ситуацій 

може бути більше ста. , 
На наш поглЯд, усі слідчі ситуації у справах про контрабанду, що 

виникають на початковому етапі розслідУвання, доцільно класифікувати 

на три групи в - залежності від обсягу та змісту даних, що послужили 

підставою порушення кримінальної справи та інформації про злочинця. 

Це такі ситуації: 

а) ознаки- достатні дані про вчинення контрабанди, відома особа, 

, яка її вчинила; 

б) ознаки про втшнену контрабанду, особа, яка ії вчинила, невідома; 

в) ознаки контрабаrщи й відомості про злочинця, але останній зник з 

місця: події. 

Перша rрупа типових слідчих ситуацій характеризується наявністю 

достатньої кількості ознак, що вказують на вчинення контрабанди й особу, 

яка й вчинила. Залежно від змісту й обсягу вихідних (початкових) даних, 

заякимІі порушується кри..lІrінальна справа, можуть виникати такі конкретні 

ситуації: 

а) вихідні (початкові) дані - ознаки контрабанди отримано 
працівниками митниці при здійсненні митного контролю під час 

затримання злочинця: з речовим~ дока;5ом безпосередньо під -час незаконного 

nеретину кордону; 

б) вихідні (початкові) дані про вчинення злоЧІшу отримано в результаті 

прикордонного контролю співробітниками Прикордонних військ; 

в) інформацію про вчинення контрабанди отримано в результаті 

здійснення оперативно-розшукових заходів, коли кримінальну справу було 

порушено за матеріалами СБУ або l\lffiC; 
г) інформацію про ознаки вчинення контрабаrщи отримано в ході 

розслідУвання: інших злочинів; 

д) початкові дані про підготовлювалу або вчинену контрабандУ 

отримано із заяв, повідомлень громадян або інформації, що надійшла від 

іІ-ппих правоохоронних органів. 

Перша найбільш типова ситуація характеризується тим, що 

працівники митних органів у результаті здійснення нимимитного КОНІ'ролю 

виявляюгь предмети контрабанди, які за найменуванням, кількістю, 

вартістю, способом переміщення та приховування від митного контролю 

вт.;азують на ознаки контрабанди. При цьому в~дома особа, яка ії вчинила. 

Вихідним мат~ріалом для митннці як органу дізнання служить протокол 

про порушення конкретною особою правил переміщення через митний 

кордон леяних пред.t'Іfетів, що підпадають під ознаки такого злочину, тобто 

виявл:ено самі предметипосяrання, документи і правопорушник(4, с. 325). 
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У таких си:rуаціях кошрабавдист, затриманий з речовим доказом на місці 

вчинення: контрабанди, визнає свою nровину, його -викривають наявні 
докази. 

Це прості сиrуації, "які звичайно сRладаються за так звак.и:ми 

"очевидними" злочинами, коли сам злочин та особа, яка його вчинила, 

очевидні, в:ідомі З самого nочатку розслідування" (3, с. 174). Почат:ковj 
дані, які є в розпорядженні дізнавача, обумовлюють комплекс і 

послідовність проведення невідкладних слідчих дій. Стосовно 

досліджуваної тиnової снтуації такими діями мо)куть бути: а) особистий 

обпrуК, затримання: і доrmт nідозрюваного; б) огляд місця затриман1fя з 

метою з'ясування: обстановки події, виявлення слідів злочину та речових 

доказів; в) сдідчий огляд nредметів, що мають відношеиня: до злочи:ву 

(nредметів контрабанди, документів, трансnортних засобів , тайникіє . 

записних :книжок, листів тощо); г) доnит осіб, які вv..я:вили і спіймали з 

речовим доказом злочИІЩЯ, а також доnит свідків-очевидців про обстав-инн 

злочину та затрИмання:; д) призначения експертиз (трасологічної, 

біологічної, товарознавчої, вибухово-технічної, -балістичної, а такожщхніке·· 

криміналістичної експертизи документів); е) обшук за мkцем nрожива:н.шІ 

nідозрюваиоrо та в іІПІІИХ місцях, де, судЯчи з обставин справи, можуть 

зберігатися документи та інші предм:ети, що мають значеиня: для сnрави. 

Значні труднощі при розсJrідуванн:і Rошрабанди в:и:Ю:ш:кають виnад·ки 
затримання котрабандиста безnосередньо на миmому RОрдоні, коли особ<t, 

незважаючи на наявність доказів, заnеречує са.і\1 факт вчинення :кошрабr.вдн 

й заявляє, що предмети контрабанди їй не належать. Це ск.чадна конфл:іF:ПІа 

сшуація (1 ), в якій інформаційна невизначеність і протиріччя між фактам.ІІ 
вимагають nравильного й кваліфікованого проведення комплексу 

невідкладних сJrідчих дій та оперативио-розшукових заходів. ПepeJrir< і 

nосJrідовність їх nроведення залежить від обставJш конкретної справи і\ 

багато в чому nодібні до розглянутого вище комплексу. Проте особливото 

зиачеНЮІ :в таких сюуаціях набуває слі.д<mй огляд та фіксація виявлених 

nредметів контрабанди, а також nредметів, вилучених nри особистому 

обшуку та затриманні підозрюваного . У разі необхідності до огляду варто 

залучати сnеціаліста-криміналіста, який: допоможе встановити слідн . 

залишені контрабандистом, і довести nрич.етність остан...'!Ьоrо до злочину 

Варто старанно оглянути ІІакувальний матеріал nредметів кокrраба.н;цн, 

звернути уваrу на сам:оробні уnаковки з nаперу, газет, оскільки їх части11 н 

можуть бути виявлені в результаті нащmшх обпrуКів за місцем nроживанш' 

або роботи контрабандиста. Пакувальний матеріал cJriд дегально оmюjв<Н'JІ 

при наявності на ньо:му рукоrmсних nозначок, текстів, цифр, що H:i,цaJ,t 

може послужити предметом :криміна.тrісти'ffіої ексnертизи. 
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Друга типова ситуація хараІСТеризується тим, що початкові /ЩІІІ ІІJ) ІІ 

вчинення контрабанди отримано в результаті прикордонного J<O HTfюmo 

співпрацівни:кіми Прикордонних військ, коли виявлено пред-м:ети nо ся га 1111 н 
і затримана особа, яка переміщує їх. У цьому випадку прикорд01·Ірики 

складають протокол затримання, в якому необхідно фіксувати всі обставини 

В'Шнения контрабанди, місце події фотоrрафують, скnадають схеми й плани . 

При переміщенні контрабанди шляхом обходу митного контролю 

рекомендується вш1зувати маршрут проходження, наявність дорожніх та 

інших знаків тощо. Але незрідка при затриманні прикордонниками 
ЩJавопорушників як безпосередньо на митному кордоні, так і поза межею 

митного контролю протоколи й схеми затримання не оформляються 

на.;·rежним 'Шном (нечітко вШlЗується маршрут слідування, відсутні свідки 

та ін.) , а первинні пояснення не відбивають сутності й характеру 

правопорушення. І як результат цього - при розгляді справ у судах 

пра:єопорушн:ики часто змінюють первинні свідчення, посилаючись на 

незнат& чинноrо законодавства або примушування до дачі зізнавальних 
сюдчень. 

Дізнавач митниці, отримавши початкові матеріали про контрабанду, 

за наявності достатніх даних порушує кримінальну справу впровадить 

невідкладні слідчі дії, перелік і nослідовність яких істотно не в:ідрізняється 

від ситуацій, розглянутих раніше. У цьому випадку обов' язково необхідно 

доnитати предсгавників Прикордонних військ, які виявИли контрабанду; 
й осіб, при цьому присутніх. 

Відомо, що дідрозділи Прикордонних військ України зrідно зп. 7 ст. І О 1 
КГІК України вИступають органом дізнання у справах про порушення 

державного кордону (ст. 75 КК). У зв ' язку з цим на даний час вони не мають 

можливості здійснювати необхідну і своєчасну процесуальну діяльність 

по фіксації й вилученню доказів виявленої контрабанди, а також 

встановленню та затриманню підозрюваних . Тому вважаємо цілком 

обгрунтованою і доцільною nропозицію про надання відповідним 
підрозділам Прикордонних військ України прав органів дізнання у справах 
про контрабанду (2, с. 50). 

Третя, типова слідча ситуація характеризується тим, що початкові 

дані про вчинення контрабанди отримані в результаті здійснення 
оперативно-розшукових заходів . У цій ситуації до початку розслідування, 

як правило, відомі причетні до злочину особи й місце події, дані про 

підготовку, безпосереднє вчинення контрабанди або про результати 
контрабандної діяльності (транспортування, зберігання, реалізація тощо), 

проте інші обставини відомі не повністю. У цьому випадку матеріали 
оперативно-розщукової діяльності є приводом і підставою для порушення . 
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кримінальної спр3БИ й проваджецня невідкладних слідчих дій (п. 1 ст. І О 

Закону "Про оперативно-розшукову діяльність") . До таких ситуацій, 
наприклад, належить учинення контрабанди представниками 

підприємницьких структур при сприянні працівника митниці (7, с . 109), 
коли в результаті оператквної розробки й за допомогою технічних засобів 

.виявляються факщ: контрабанди. 

Відмінною рисою таких ситуацій є раптовість проведешrя комплексу 

оперативно-розшукових заходів, організаційних та слідчкх дій. При цьому 

типовий перелік невідкладних слідчих дій з розглядуваної типової ситуаці'і 

може охоплювати: а) затримання, особистийобшук підозрюваного; б) допит 

підозрюваного; в) огляд місця події; г) огляд предметів контрабанди, місщ, 

іх пркховування: та транспортноrо засобу, в якому вони виявлені: д) огляд 

документів, пред' явленкх митному контролю для переміщення товарів або 

валюти і для перетинання кордону; е) допит свідків; є) общук за місцем 

роботи, проживання підозрюваного (підозрюванкх) та за місцем його 

"зв" язків"; ж) прнзначення: за необхідністю експертнз - товарозв:ав•юї, 

трасологічної, техніко-криміналісткчної експертнзи документів тощо ; 

и) виїмка та огляд до:куь:rентів за місцем роботи підозрюваного; і) огляд 

складських та виробничих приміщень за місцем роботи підозрюваного й 

товарів, що там знаходяться; к) виїмка та огляд дискет і даних, що містяться 
в пам' яті комп'ютерів за місцем роботи й проживання підозрюваного, а 

при необхідності - призначення по нкх експертнзи; л) накладешrя арешrу 
на поштово-телеграфну кореспонденцію (7, с. 109). 

Четверта типова ситуація виникає при розслідуващrі. інших злочинів . 

Вона складна й відрізняється від розглянуткх вище насамперед факшром 

несподіванки, коли ознаки контрабанди слідчий виявляє в результат і 

проведення слідчих дій по іншій кримінальній спр3Бі, не пов 'язаній ·~ 

контрабандою . Такі ситуації харакгернзуються певнимц труднощами їх 

вирішення, обумовлені насамперед часовим факгором - часом, що 

пройшов з момеиту безпосереднього здійснення контрабанди та моменту 

виявлення її ознак. Тому для даних ситуацій характерний незначний обсяt' 

доказової та іншої інформації. 

Основні напрямки розслідування в таких ситуаціях становлять 

. передусім встановлення події злочину та вини особи, ·яка його вчинила. 

Діяльність працівників дізнання (слідства) орієНl'Ована на збирашrя доказів 

та встановлення всіх обставин, що входять до предмету доказування. 

П'ята слідча ситуація характеризується тим, що початкові дані про 

контрабанду отримано в результаті попередньої перевірки заяв і 

повідомлень фізичних та юридичних осіб про підготовлювану або вчинену 

контрабанду, а також матеріалів та інформації, що надійшли від інШІL'\ 

196 



митних і nравоохоронних органів України та іноземних держав . Основним 

завданням указаних ситуацій є встановлення факту незаконного 

перемііценюr через кордон, а також осіб, nричетних до вЧИlІ.енюr даного 

зло~шну, шляхом використання прийомів та повноважень · суб' єкrом, я:кий 
одержав такі заяви або інформацію. 

У багатьох випадках у подібних сшуаціях відсутній фактор раmовості. 

При nроведенні перевірки шляхом відібранюr пояснень або витребуванюr 

док~ентів . (ст. 97 КПК) незрідка має місце передчасне nросочування 
-інформації , що дає злочин.Цю можливість здійснити заходи по 
nриховуванню слідів контрабандної діяльності чи самому приховатися від 

елідства. 

Такrика проведенюr попередньої перевірки багато в чому визначається: 

а) обсягом інформації, що міститься в заяві (повідомленні), від кого 

отримана інформація; б) . часовим фактором- контрабанда вчинена через 

певний час або здійстоються тільки підготовчі дії; в) суб'єктом отримання 

такої заяви або повідомленюr (митний орган, підрозділи СБУ, :МВС 

та ін. ), тобто чи має такийсуб'єкт право здійсненюr оперативно-розшукової 

діяльності у повному обсязі і які повноваженюr він має в ході такої 

перевірки. 

У зв' язку з цим певних відмінностей набуває розглядувана слідча 

ситуація nри надл'Одженні заяви (повідомленюr) про контрабанду до митного 

органу. За загальним правилом митний орган за заявою, що надійшла, про 

підrотовлювану або вчинену контрабанду повинен прийняти рішення в 

строк не більше 10-ти днів (ст.97 КПК) . За цей час разом із відібранюrм 

пояснень та витребуванням необхіщшх документів митний орган nроводить 

перевірку метода.-,.,:и митного контролю ( мигний огляд транспортних засобів, 

вантажів та інших предметів, особистий огляд, перевірка документів тощо) . 

Крім цього, згідно з Митним кодексом України оперативні nрацівники 

митниці можуть у ході перевірки інформації, ~о надійшла, і до порушенюr 
ь.--рнмінальної сnрави nровести митне обстеженюr територій, місцевості, 

приміщень (ст. 127 М:К); призна~и ексnертизи (ст. 131 МК); nровести 
перевірІ<У окремих сторін діяльності підnриємств (ст . . 132 М:К) та ін. 

Результати перевірки заяв та повідомлень повинні доповідатися 

нача.чьнику митниці, я:кий у виладЕУ виявленюr у перебіrу такої перевірки 

ознак контрабанди nриймає рішенюr про порушенюr кримінальної сnрави 

та nроведення невідкладних слідчих дій, сnрямованих на встановлення й 

закріплення слідів. Типовий перелік і послідовність проведення 

невідкладних слідчих· дій аналогічні першій типовій ситуації, що 

розглянута раніше. 

Друга група типових слідчих ситуацій виникає nри виявленні 
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предметів контрабанди на митному кордоні, коли особа, яІ<:а вчинила злп'ЛІІ 1 

невідома. Це так звана "безгоспна" контрабанда, яка останнім часом '' 
Україні набула . погрожуючого характеру. Тільки в 1996 р. паркотич 111 

речовини було виявлено й виЛучено в 310 випадках (понад 1,584 т), з ШІ\ 
у 135 випадках (567,64 кт) мала місце безгосnна контрабанда(43 ,5%) . \1 

nорівнянні з 1994 р. вона збільшиласямайже в 2 рази( 5, с. 18-19; б , с . б) 

Такі ситуації, на відміну від першої групи типових ситуацій, є мен" ' 

сприятливmІИ, оскільки д.іТЯНИХ харакrерн6 висшшй сrупінь інформаційно І 
невизначеності- відсутність даних про особу, а коло інпnrх д,жерел длн 

розшуку злочинця вкрай обмежене. У подібюІх ситуаціях кримінзльІJ :t 

справа порушується за фактом виявлення злочину при відсутності ocoбJ·t 

підозрюваної у його вчиненні. Тому першочерговим завданням ! 

встановлення особи злочинця, її розшук, затримання та викриття 

Діяльність працівника дізнання (слідства) має бути спрямована m 
виявлення й систематизацію максимальної кількості доказової та 

орієнтовної інформації, що хараrсrеризує особу злочиrщя й злочинни 11 

характер події. У зв' язку з цим особливо важливого значення набувас 

використання даних, що містяться в криміналістичній характеристищ 

даного злочину: про предмет посягання, його індивідуальні особливості. 

кількісно-якісні характеристики, яісі можуть вказувати на вікові, фахові та 

інші особливості злочинців; про спосіб вчинення контрабанди та 

приховування слідів злочину, що звужує коло осіб, серед яких необхідно 
шукати злочинця; про залишені сліди на місці злочину; що характеризують 

стать, вік, психологічні риси, фізичну силу зло ... шнця, його фахові навичю• 
та вміння, кількість осіб, які брали участь у вчиненні контрабанди:; щю 

типові риси особи контрабандиста. 

Усnішне вирішення розглядуваної ситуації, тобто встановлення тіl 

викриття особи винного, значною мірою залежить від таких чинників, як: 

а) висококваліфіковане nроведення огляду місця подіі~ включаючи огляд 

предметів контрабанди та місць їх приховування; б) допит свідків

очевидців, а за їх відсутноуті дії мають бути спрямовані на їх виявлення; 

в) залучення спеціалістів кінологічної служби митниці або прикордонників . 

оскільки шляхом проведення вибірки по "гарячих слідах" за допомогою 

спеціально тренованої службово-розшукової собаки можна встановити 

котрабандиста по запахових слідах; г) перевірка результатів оглядів та 

допитів за криміналістичним обліко~ (дактилоскоnічним, за способом 
вчинення, за ознаками зовнішності тощо); д) вивчення матеріалів архівних 

кримінальних справ даної категорії (розкритих і нерозкритих) шляхом 

Еорівняльного аналізу способів вчинення контрабанди (розслідуваного та 

вказаного в архівній справі). Встановлення аналогії у прийомах способу 

198 



вчинення: контрабанди дозволяє висунути версію, що до JЮ'Ісл і ; \У ' '·' ' н" 
сnрави може бути причетна дана особа; е) взаємодія митних щн :І ІІ І І І 

Прикордонних військ, підрозділів СБУ та МВС з метою ефсt<Т І1ІІІЮ І\І 11 

висококваліфікованого проведення nочаткових слідчих дій та оnерати І ІІ ІО 

розшукових заходів та ін. 

Тому на основі аналізу внщев:казаноrо для розв'язання розглядувана!" 

проблемної ситуації можна рекомендувати такі nочаткові слідчі діі й 

оперативно-розшукові заходи: а) огляд місця події, вкшочаючи огляд 
предметів контрабанди та місць їх приховування; б) використання 

службово-розшукuвих собак; в) виявлення можливих свідків та їх допит; 

r) ПІ_,шзначення за резуш,татамИ огляду криміналістичних експертиз ; 

д) с:кл:адаJПІЯ (або nоставлення завдаrша про складання:) композиційного 

портрета особи, яка вчинила контрабанду (якщо злочинця хтось бачив); 

е) nеревірк'l за криміналістичними обліками (дактилоскоnічно:r..rу, за 

способом ут.m:еюш, за ознаками зовнішності); є) nоставлення завдання 

про встановлення особи, я-ка вчинила контрабанду, оперативним шляхом 

та ін. 

Третііі ГІ!уnа типових слідчих ситуацій є більш сприятливою для 

nочаткового етапу розслідування; оскільки особа контрабандиста відома, 

але останній зник з місця злочину. Як правило, вона поєднує конкретні 

ситуації, коли контрабанду ВF.ЯВШІ:ють у момент безnосереднього вчинення 

аезаконноrо nеJ)еміщення через кордон або nicm йоrо вчинення. Наприклад, 
здійсн:юю':ІИ митний контроль потяrу "Москва-Донецьк" на посту "Топшrі", 

інспектор Куп'янської митниці оглядав v.упе. Пасажирам купе було 

nоставJrено заnитання про наявність переміщуваних наркотиків, зброї та 

боєприпасів. Отримавши негативну відповідь, інспектор вирішив оглянути 

чорну шкіряНу куртку, кишеня якої підозріло відвисала. Проте з верхньої 
полиці зіскочив хлопець, вихоnив з кишені курт:ки nістолет і, поrро:ж:уючи 

ним, зник з місця nодії. При додатковому огляді працівниками митниці на 

полиці під м:атрацем була знайдена граната з запалом до неї. Крім того , у 

купе було виявлено целофановий nакет з особистими речами злочинця, 

яю.-.й зник, серед яких була заnисна КНИЖШі з телефонllі'Ш й адресами, а 

також його фотографія ( 9, с. 11 ). 
Основні наnрямки розслідування в даній ситуації повинні бут,и 

орієнтовані на дослідження матеріальної обстановки на місці події , 

виявлення, збір і фіксацію доказової та орієнтуючої інформації про подію 

злоч:ину й особу злочикця, який зник У цій ситуації дії працівників дізнання 

(слідства) мають бути спрямовані на негайне переслідування: злочинця по 

"гарячих слідах" та на його затримання, а також на збір даних, що 

характеризують особу розшукуваного, виявлення його зв'язків , 
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встановлення можливого місцезнаходження або появи, вжиття заходів 

для затрималня злочmщя й доставлення його за місцем дізнання (8, с . 37-

42). 
Аналізована ппюва слідча сюуація є різновидом першої та другої групя 

ситуацій, розглянутих раніше. Тому найбільш оптимальний комплеЬ"С 

початкових слідчих дій у даній ситуації може виглядати таким чином: 

а). огляд місця події, вюпочаючи огляд предметів контрабанди та місць їх 
приховування; б) допит свідків- очевидців, співучасників (якщо такі є) : 
в) допит осіб, які можуть дати відомості про злочmщя та його спосіб яаптя 

(родичів, товаришів по службі, знайомих); г) затримання й особистий обшук 

підозрюваного; _д) допит підозрюваного; е) обіnук за місцем проживання 
та його "зв"язків"; є) при необхідності призначення криміналістичних 

експертиз (за предметами посягання або результатами оглядів) та ін. 

Паралельно зі слідчими діями здійснюються оперативно-розшушші іі 
організаційні заходи, до числа яких належать : а) використання: службово
розшукових собак; б) переслідування злочинця, який зник з місця події, 

по "гарячих слідах"; в) виявлення можливих свідків та їх допит: 

г) прочісування й обстеження місцевості із залученням ПрикордоНЮІ.· 

військ у районі місця події; д) проведення загороджувальних заходів. 
е) складання (або поставлення завдання про складання) композиційно!"< ! 
портрета особи, яr<а вчинила контрабанду; є) складення розшукови., 

орієнl)'вань злочинця; ж) накладення ареш1)' на поштово-телеграфну 

кореспонденцію; з) оперативне спостереження у місцях вірогідної пuянІІ 

злочинця; и) б ло :кування можливих місць відходу або перебувашrn злочин І \ІІ 

та ін. 

Підсумовуючи викладене , вважаємо важливим відзначити, що 

розглянуті типові слідчі ситуації та відповідні їм основні напрям І\ н 

розслідування багато в чому є умовними. Останнє пояснюється тим, що 

запропоновані системи слідчих діЙ, оперативних та організаційних заход1н 
значною мірою залежать :від індивідуальних особливостей ситуацій, що 

складаються, неповторних і часто випадкових чинників (хвороба Мн• 

тимчасовий від'їзд свідr<а; відсутність ,службово-розшукової собаки. ;І(НІ 

транспоРІУ для переслідування контрабаидисrа, який переховується, тощо) 

які ,змінюють Послідовність запропонованих дій. Тому допусІ<аЮТьсн •• 
інші можливі алгоритми дій по розслідуванню вирізлених тиПОІІІІ 

ситуацій, оскільки діяльність 'працівників дізнання (слідства) у цмш 
напрямку виСІ)'ПаЄ глибокотворчим процесом. 
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канд. юрид. наук 

ДО ПИТАQНЯ ПРО ШКОДУ, ЗАВДАНУ ОСОБІ 

НЕЗАКОННИМ КРИМШАJІЬНИМ ПЕРЕСЛІДУВАННЯМ 

В абсолютній більшості кримінально-процесуальна діяльність 

провадиться щодо осіб , які дійсно вчинили злочини. Тому застосування до 

них правообмежуючих заходів є виправданим і справедливим. 

Обгрунтовані й зюсонні дії орrанів правосуддя й розслідувюшя в таких 

випадках учиняються в ішересах усього суспільства й спрямовані прwи 

тих, хто порушує йоrо заRОни. Ці дії правоохоронних органів позитивно 

сприймаються rромадянами, отримуючи підтримку в них, сприяють 

виникненню бажання надавати органам 'кримінальної юстиції допомогу, 

чим зміцнюється їх авторитет і довіра. 

На жаль, дуже часто в сферу кримінального процесу втяrуються особи, 

які не вчиняли злочинів. 

У силу об' єкrивно існуючих причинно~наслідкових зв' язків незаконне 

кримінальне переслідування завдає шкоди особистим і публічним 

інтересам, посяrає на нормальне функпіонування цілої системи суспільних 

відносин особи у сфері конституційного, цивільноrо, кримінального, 

кр:и:міна..JІьно-процесуа;'Іьноrо, трудовоrо, житловоrо, пенсійноrо та інших 

галузей права. 
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