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Що спонукало Вас до вибору 
професії адвоката?

Напевно, головною подією, що 
стала поштовхом до вибору про-
фесії, є прогулянка у дитинстві з 
батьками біля «червоного корпу-
су» Університету ім. Тараса Шев-
ченка. Будучи ще зовсім дитиною, 
тоді я ще навіть не ходив до школи, 
після розповіді батьків про Універ-
ситет, мені захотілось навчатись 
саме тут. Стати юристом я визна-
чився ще у школі, якщо бути точ-
нішим, то у 7-му класі. Точно знав, 
що хочу навчатись на юридично-
му факультеті Університету. По-
чав готуватись самостійно, купу-
вав книги на Петрівці. Випадково 

знайшов збірник Постанов Плену-
му Верховного суду, які фактично 
вивчив на пам’ять. Це потім стало 
у нагоді в процесі навчання та ви-
конання практичних завдань. 

Діяльність в адвокатурі роз-
почав з помічника адвоката. 
Ближчими для мене були кримі-
нальні справи, напевно, знову ж 
таки далися в знаки Постанови 
Пленуму. 

Ставши адвокатом у 2002 році, 
першою справою була саме кри-
мінальна – ухилення від сплати 
податків (ст. 212 ч. 3 КК України). 
Після отримання посвідчення 
фактично через два дні поїхав у 
Бердянськ. Справу вдалось закри-
ти на стадії слідства. Потім клієнт 
розповідав, що коли вперше мене 
побачив, як захисника, то подумав, 
що п’ять років додадуть йому ще 
за адвоката, але на практиці вияви-
лось усе значно краще. Завжди на-
магаюсь отримати максимальний 
результат.  

Професія «адвокат», на Ваш 
погляд, це?

Після понад 15 років у адвока-
турі можу вже точно сказати, що 
професія «адвокат» – це вибір лю-
дей, які не просто мають юридич-
ну освіту та посвідчення адвоката, 
а значно більше. 

Адвокатура – це стан душі 
людини, коли маєш силу сказати 
ні, відстояти позицію, нав’язати її 
опонентам. 

Бути адвокатом – це служити 
людям, допомагати та захищати 
кожного, хто оступився та допустив 
помилку. Не керуватись емоціями, 
вміти шукати помилки опонентів, 
та чекати часу, щоб їх використати 
в інтересах клієнта. 

Що треба для побудови в 
Україні дійсно демократич-
ної самоврядної організації 
адвокатури?

Для того, щоб побудувати 
дійсно самоврядну адвокатуру, на 
мій погляд, необхідно зрозуміти, 
що адвокати – це Вільні люди, які 
ніколи не погодяться, щоб хтось 

диктував умови та встановлював 
виключно одну лінію поведінки. 
Зараз адвокатура підійшла до того 
етапу, коли буде відбуватись змі-
на поколінь, та, відповідно, зміна 
керівників у адвокатурі. Завдан-
нями, які мають стоять перед ке-
рівниками, має бути необхідність 
передати новим лідерам досвід, 
зуміти об’єднати та помирити між 
собою тих, хто зараз штучно пере-
буває у протистоянні. Саме об’єд-
навши усіх та зосередивши сили 
на розвитку адвокатури, а не на 
протистоянні, має бути побудова-
не самоуправління. Керівники в 
адвокатурі мають бути виконавця-
ми та представниками спільноти, 
а не каральним мечем, або вищою 
кастою. Це рівні серед рівних. 

Яким Ви бачите майбутнє 
української адвокатури?

Зараз адвокатура проходить 
випробування реформами та 
ство-реними новими правоохо-
ронними органами. Саме зараз, 
на мій погляд, відбувається фор-
мування майбутньої адвокатури. 
Від роботи адвокатів, органів ад-
вокатського самоврядування зале-
жить, яке саме місце адвокатура 
займе у новій системі із правоохо-
ронними та судовими органами. 
Чи будуть адвокати «прохача-
ми»та «несунами», чи будуть дійс-
но захисниками із рівними права-
ми, коли адвокат не буде боятись 
відстоювати свою позицію, побо-
юючись за своє життя, здоров’я 
та майно, коли кожне порушення 
прав адвоката буде сприйматись 
як виклик не одному адвокату, 
а усій адвокатурі. Саме від місця 
адвокатури залежить, наскільки в 
нашій державі дійсно особа може 
себе захистити та відстояти свої 
права. Оскільки новоствореним 
органам надаються широкі пра-
ва, у свою чергу адвокату у біль-
шості випадків необхідно одному 
протистояти усій цій системі, щоб 
захистити людину. Це дійсно ви-
клик, виклик який можуть при-
йняти найсильніші. 
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24 листопада 2017 року від-
бувся масштабний захід у подат-
ковій сфері Перший податковий 
форум ААУ Tax&Business Talks. 
КМ Партнери стала ініціатором та 
генеральним партнером заходу. Від-
криваючи захід, Антоніна Горо-
децька, голова Податкового комі-
тету ААУ та старший радник КМ 
Партнери, зазначила: «Це перший 
такий захід, де на одній площадці 
Асоціації адвокатів зібралися як 
представники бізнесу, так і пред-
ставники адвокатури провідних 
юридичних компаній. Скоро, як ви 
знаєте, в судах зможуть представля-
ти інтереси тільки адвокати, тому 
на таких площадках ми зможемо з 
вами побачити, в якому напрямку 
рухаємося та які дієві поради мож-
на застосувати на практиці».

Всіх присутніх привітала ново-
обраний президент ААУ Зоя Ярош. 
Вона наголосила на важливості та-
ких форумів, які дають змогу по-
ставити запитання та отримати від-
повіді від практикуючих фахівців.

У рамках першої сесії експерти 
обговорювали блокування подат-
кових накладних, ПДВ та податок 
на виведений капітал, що пред-
ставлений у законопроекті, опублі-
кований Міністерством фінансів 
України, і який має на меті замі-
нити з 2018 року податок на при-
буток. Провокаційний тон дискусії 
задавав Олександр Мінін, старший 
партнер КМ Партнери. «Ми не 
тільки розповідаємо про те, що є і 
як відбувається. Ще необхідно по-

думати, яким шляхом ми очікуємо 
на розвиток і що в цьому відно-
шенні можемо зробити. Як показує 
досвід, ми можемо щось змінити, 
навіть не очікуючи змін в законо-
давстві, оскільки в нас є великі для 
цього можливості», – наголосив пан 
Мінін. 

Про інструменти реєстрації за-
блокованих податкових накладних 
у своїй доповіді розповіла Тетяна 
Лисовець, старший партнер АК 
«Соколовський та партнери», вка-
зуючи на те, що хоча завдяки систе-
мі зупинення блокування податко-
вих накладних у нас поліпшилася 
ситуація з відшкодуванням ПДВ, 
проте, в бізнесі виникають певні 
проблеми в податковому та госпо-
дарському аспектах. Пані Лисовець 
детально розкрила питання про те, 
з чого ці проблеми починаються, 
на що необхідно звертати увагу, які 
є порушення, куди можна з цими 
проблемами звернутися та які є ри-
зики. Разом з цим вона наголошує 
на позитивному досвіді співпраці з 
Радою бізнес-омбудсмена та закли-
кає звертатися до такої інституції у 
разі виникнення подібних проблем.

Наступним виступив Семен 
Ханін, керуючий партнер ЮК 
Amber Corporation. Відповідаючи 
на питання, як бути з ПДВ, він по-
рівнював державу з акціонерним 
товариством, а народ і керівниц-
тво держави – з акціонерами та 
менеджментом акціонерного това-
риства відповідно. Таким чином, 
на думку пана Ханіна, в нашій кра-

їні податки давно не відповідають 
меті, для якої вони запроваджува-
лися, й більше виступають елемен-
том політичного тиску. Тому постає 
питання, чи потрібен взагалі ПДВ.

Разом з цим пан Мінін конста-
тує, що наша сучасна податкова 
система вже не відповідає вимогам 
сьогодення. Так, за його словами, у 
1918 році в Німеччині, з подачі пана 
фон Сіменса, було запроваджено 
те, що фактично є сучасним ПДВ, і 
він вже, мабуть, застарів. Оскільки, 
фактично, ПДВ покладається на 
оподаткування певних грошових 
потоків, постає питання: а що буде, 
наприклад, якщо це будуть не гро-
ші, які емітує держава, а те, що дер-
жава не зможе відслідковувати?

Продовжуючи тему ПДВ, але 
уже в розрізі електронної комер-
ції, Ілля Свердлов, юридичний ди-
ректор та керівник податкової 
практики DLA Piper, розповів про 
розвиток ринку онлайн-рітейлу, 
що одночасно може бути корисним 
для держави, викликати певні про-
блеми зі сплатою ПДВ у нерезиден-
тів України й створювати певні ри-
зики. «Ми не повинні пасти задніх 
у плані законодавчого врегулюван-
ня оподаткування кінцевого спо-
живання в електронній комерції», – 
зазначає пан Свердлов.

Досить актуальну на сьогодні 
тему з приводу податку на виведе-
ний капітал дослідив Генадій Вой-
ціцький, партнер Baker McKenzie. 
Так, він не вбачає в цьому інстру-
менті певну панацею, що дозво-

ПОДІЯ ААУ
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лить вирішити всі фундаментальні 
проблеми, які сьогодні існують в 
Україні. Необхідно чітко розуміти, 
якої мети ми хочемо досягти і чи 
допоможе це нам. На його думку, 
для України найближчою є модель 
Нової Зеландії, оскільки їх податко-
ва система враховує реалії сировин-
но-видобувної економіки, а також 
генерує стимули для створення 
додаткової вартості і враховує тен-
денції щодо розвитку економіки 
ХХІ століття.

Водночас Тетяна Шевцова, 
сертифікований аудитор, керую-
чий партнер АК «Капітал Плюс», 
голова податкових комітетів 
громад при Міністерстві фінансів 
та ДФС, вбачає в податку на виве-
дений капітал вирішення певних 
проблем, а саме: спрощення адміні-
стрування, капіталізація компаній, 
прозора звітність та надходження 
до бюджету.

У другій сесії обговорення сто-
сувалося реформування податкової 
служби, долі Служби фінансових 
розслідувань, цікавих моментів з 
життя ВРУ та розгляду приватних 
кейсів. Так, Ярослав Романчук, ке-
руючий партнер Міжнародного 
правового центру EUCON, та Єв-
ген Петренко, партнер Міжнарод-
ного правового центру EUCON, 
розповіли про досить цікаву справу 
протистояння «Савік Шустер сту-
дії» проти ДФС, зазначивши, з чого 
все починалось, які були передумо-
ви, які складнощі виникали у про-
цесі, як діяти в таких ситуаціях та 
який вийшов результат на сьогод-
ні. Дмитро Донець, партнер PWC 
Legal, колишній керівник депар-

таменту адміністративного оскар-
ження та судового супроводження 
ДФС, з цього приводу зазначив, що 
основним завданням адвоката має 
бути надання допомоги бізнесу для 
зростання та застереження його від 
існуючих ризиків.

Про стан реформування ДФС 
доповідала Яна Бугрімова, рад-
ник Міністра фінансів, менеджер 
проекту реформи ДФС. За її сло-
вами, успіх такого реформування 
залежить від трьох складових: опе-
раційної ефективності, правово-
го регулювання та людей, які це 
здійснюють. «Без змін у філософії, 
носіями якої є саме люди, нічого не 
вийде», – зазначає пані Бугрімова.

Сергій Коваленко, радник Мі-
ністра фінансів, співавтор зако-
нопроекту «Про Службу фінансо-
вих розслідувань», у своїй доповіді 
висловив свої сподівання та побо-
ювання щодо процесу створення 
нового органу, який не буде ін-
струментом у певних руках, а буде 
лише захищати законні права гро-
мадян та бізнесу, а також зможе 
ефективно ставати на заваді еконо-
мічної злочинності.

Разом з цим багато спірних мо-
ментів виникає при створенні та 
реформуванні правоохоронних 
органів, що будуть забезпечувати 
діяльність фінансових розсліду-
вань. Про це доповіла Тетяна Ос-
трікова, народний депутат Укра-
їни, Голова підкомітету з питань 
митної справи та удосконалення 
Митного кодексу України Комі-
тету Верховної Ради України з 
питань податкової та митної 
політики.

Третя сесія була розділена на 
дві секції: з питань податкових спо-
рів та трансфертного ціноутворен-
ня. З приводу податкових спорів 
Микола Гончарук, керуючий парт-
нер Honcharuk & Partners law firm, 
зазначив, що, завдяки появі уста-
леної практики та сприянні самих 
платників податків, зменшилася к     
ількість податкових спорів, проте, 
на горизонті з’являються нові змі-
ни та експерименти в законодав-
стві, що залишає тему податкових 
спорів досить актуальною.

Про стан податкових спорів у 
реаліях сьогодення в розрізі невід-
повідності теоретичних підходів та 
практичній реалізації з наступних 
питань: предмет та засоби дока-
зування, строки розгляду справ та 
виконання рішення першою в цій 
секції доповідала Марія Козленко, 
радник, адвокат КМ Партнери.

Актуальною наразі є також тема 
створення нового Верховного Суду. 
Про процес відбору та очікування 
детально розповів Сергій Козьяков, 
голова Вищої кваліфікаційної ко-
місії суддів України.

Водночас Марія Золотарьова, 
керівник практики податкового 
та митного права АО «Вдовичен 
та партнери», адвокат, к.ю.н., в 
цій секції, говорячи про деякі ас-
пекти роботи ДФС щодо переква-
ліфікації господарських операцій, 
зазначила, що загальною тенден-
цією є зменшення кількості спорів, 
пов’язаних з нереальністю госпо-
дарських операцій, але ці категорії 
спорів трансформувалися. Перек-
валіфікація – це, фактично, надан-
ня фіскальним органом іншої юри-
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дичної кваліфікації господарської 
операції.

Застосування правових пози-
цій у податкових спорах за «но-
вим» КАСУ проаналізував Дмитро 
Трут, старший юрист АО Arzinger, 
к.ю.н.. «В перехідних положеннях 
наш законодавець передбачив, що 
у випадку, якщо новий Верховний 
Суд захоче відійти від позиції ста-
рого ВСУ, потрібно передати спра-
ву на розгляд Великої палати. Тому 
можна сказати, що новий ВСУ буде 
зв’язаний позицією старого ВСУ», – 
наголосив пан Трут. Окрім цього, 
доповідач навів практичні прикла-
ди, де, на його думку, новому ВС 
буде необхідно змінити позицію.

Юрій Циганюк, керівник депар-
таменту ЛІГА:ЗАКОН, розпові-
даючи про появу такої новели, як 
конституційна скарга, зазначив, що 
має містити конституційна скарга і 
як її подати. Разом з цим Олексій 
Віхляєв, керівник Експертно-до-
слідної служби України, наголосив 
на тих проблемах, які виникають 
при проведенні експертиз, причи-

ни непорозумінь і як можна впли-
вати на такі моменти.

Паралельна секція була при-
свячена трансфертному ціноутво-
ренню. Модератором виступив 
Володимир Чижиков, старший 
менеджер групи трансфертного 
ціноутворення КПМГ в Україні. 
Іван Шинкаренко, к.е.н., партнер, 
керівник практики митного права 
і трансфертного ціноутворення 
КМ Партнери, проаналізував осо-
бливості захисту платників подат-
ків у спорах щодо ТЦУ, зокрема, 
типи, порядок оскарження, особли-
вості захисту та можливі аргумен-
ти. Володимир Чижиков, cтарший 
менеджер групи трансфертного ці-
ноутворення КПМГ в Україні, навів 
детальний опис інструментів, які 
необхідно знати про ТЦУ менедж-
менту компанії. Володимир Бевза, 
адвокат, заступник керівника по-
даткової практики Міжнародного 
правового центру EUCON, розпо-
вів про правові аспекти включення 
держав до Переліку держав (тери-
торій), які відповідають критеріям 
ст. 39 ПК України, та оскарження 
штрафів за порушення  правил 
ТЦУ. Жукова Олена, директор АФ 
«Сайвена –Аудит», навела прак-
тичні приклади щодо проблемних 
питань підготовки документації з 
ТЦУ» та відповіла на численні пи-
тання від учасників форуму.

Остання сесія податкового фо-
руму стосувалася кримінальної 
відповідальності у податковій сфе-
рі, у т.ч. за ухилення від сплати по-
датків. Олексій Співак, інспектор 
Ради бізнес-омбудсмена в Україні, 
аналізуючи подані скарги від біз-

несу, наголосив, що більшість скарг 
стосується саме податкових питань. 
Продовжуючи тему кримінальної 
відповідальності за ухилення від 
сплати податків на прикладі Ве-
ликобританії і як таку практику 
можна застосувати в Україні, у сво-
їй презентації розповіла Катерина 
Гупало, партнер АО Arzinger.

Наступним доповідачем висту-
пив Сергій Бевз, адвокат. Він наго-
лосив на порушеннях, пов’язаних з 
внесенням до державного реєстру 
матеріалів про злочини, що пов’я-
зані з ухиленням від сплати подат-
ків, до чого вони призводять і як 
цьому протидіяти. Закінчувала цю 
сесію і відповідно цей захід Анто-
ніна Городецька, голова Податко-
вого комітету ААУ та старший 
радник КМ Партнери, що розпо-
віла про призначення податкової 
перевірки в рамках кримінального 
провадження. Пані Городецька по-
ділилася досвідом, як таку ухвалу 
про призначення податкової пере-
вірки можна оскаржити і яка прак-
тика існує на сьогодні.

Асоціація адвокатів України ви-
словлює слова подяки доповідачам, мо-
дераторам, учасникам, партнерам за-
ходу. Зокрема, Генеральному партнеру 
та організатору КМ Партнери, парт-
нерам: АО «Arzinger», ЮК «AMBER 
Corporation», АО «Вдовичен та парт-
нери», АО «Соколовський та партне-
ри», Baker McKenzie, DLA Piper, Між-
народному правовому центру EUCON, 
КПМГ, Honcharuk and Partners Law 
Firm, Force and Legal Right Group, АФ 
«Сайвена-Аудит», Експертно-дослід-
ній службі України; та водному парт-
неру ТМ «Моршинська». 

ПОДІЯ ААУ
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Однією з головних засад кримі-
нального процесу в Україні є пре-
зумпція невинуватості, згідно якої 
особа вважається невинуватою у вчи-
ненні злочину і не може бути підда-
на кримінальному покаранню, доки 
її вину не буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвинуваль-
ним вироком суду.

Так, згідно положень ст. 62 Кон-
ституції України презюмується, що 
ніхто не зобов’язаний доводити свою 
невинуватість у вчиненні злочину.

Крім того, відповідно до поло-
жень ст. 17 Кримінального процесу-
ального кодексу України (далі – КПК 
України) особа вважається невинува-
тою у вчиненні кримінального пра-
вопорушення і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її 
вину не буде доведено у порядку, пе-
редбаченому цим Кодексом, і вста-
новлено обвинувальним вироком 
суду, що набрав законної сили.

При цьому, завданнями кримі-
нального провадження є захист особи, 
суспільства та держави від криміналь-
них правопорушень, охорона прав, 
свобод та законних інтересів учасни-
ків кримінального провадження, а та-
кож забезпечення швидкого, повного 

та неупередженого розслідування і 
судового розгляду з тим, щоб кожний, 
хто вчинив кримінальне правопору-
шення, був притягнутий до відпові-
дальності в міру своєї вини, жоден 
невинуватий не був обвинувачений 
або засуджений, жодна особа не була 
піддана необґрунтованому процесу-
альному примусу і щоб до кожного 
учасника кримінального проваджен-
ня була застосована належна правова 
процедура.

Тобто,  одним із ключових завдань 
кримінального провадження є, фак-
тично, забезпечення реалізації пре-
зумпції невинуватості, в межах якої 
жоден невинуватий  не повинен бути 
обвинувачений або засуджений.

Варто зауважити, що законо-
давець визначив, що поводження з 
особою, вина якої у вчиненні кримі-
нального правопорушення не вста-
новлена обвинувальним вироком 
суду, що набрав законної сили, має 
відповідати поводженню з невинува-
тою особою. Це є зовнішньою фор-
мою презумпції невинуватості. 

Однак, як бачимо на практиці, 
правоохоронні органи та суспільство 
в цілому не дотримуються презумп-
ції невинуватості, ставлячи клеймо 
злочинця на особі, якій пред’явлено 
підозру або, наприклад, обрано за-
побіжний захід у вигляді тримання 
під вартою.

Очільники правоохоронних 
органів – Міністерства внутрішніх 
справ України, Служби безпеки 
України, Генеральної прокуратури 
України, Національного антикоруп-
ційного бюро України, вважають 
нормальним називати злочинцем 
особу, вина якої у вчиненні злочину 
ще не встановлена обвинувальним 
вироком суду.

Безумовно, таке поводження не 
можна назвати таким, яке має відпо-
відати поводженню з невинуватою 
особою.

Так, наприклад, в нашій прак-
тиці був випадок, коли ще на етапі 
досудового розслідування, коли не 
було вручено жодної підозри, один 
з правоохоронних органів надсилав 
листи до контрагентів нашого клієн-

та з рекомендацією утриматися від 
співпраці з нашим клієнтом через те, 
що нашого клієнта колись в майбут-
ньому можуть притягнути до кримі-
нальної відповідальності.

Звичайно, такі дії правоохорон-
ців не можна залишати без відповіді. 
Необхідно захищати права громадян 
та бізнесу шляхом звернення до суду 
із позовами про захист честі, гідності, 
ділової репутації та відшкодування 
шкоди, завданої відповідними діями. 
Крім того, варто домагатися притяг-
нення до персональної відповідаль-
ності посадових та службових осіб 
відповідних правоохоронних орга-
нів, які дозволяють собі порушувати 
основоположні засади кримінально-
го процесу. З метою ж уникнення в 
майбутньому таких проявів правової 
держави зі сторони представників 
правоохоронних органів, слід захи-
щатися публічно із залученням засо-
бів масової інформації та висвітлен-
ням ситуації в мережі Інтернет.

Варто зауважити, що, наразі, 
громадяни та бізнес побоюються 
пред’являти претензії до правоохо-
ронних органів. Тим не менше, ми 
змогли переконати свого клієнта, 
що залишати розповсюдження пра-
воохоронними органами вищевка-
заних листів поза увагою не варто і 
домоглися судового рішення, яким 
було визнано порушення ділової ре-
путації нашого клієнта.

Вважаю, що притягнення кон-
кретного посадовця до персональ-
ної дисциплінарної та матеріальної 
відповідальності може стимулювати 
систему правоохоронних органів в 
цілому до дотримання прав та сво-
бод громадян та бізнесу. Крім того, 
держава починає зважати на необ-
хідність захисту своєї репутації та у 
разі активного супротиву неправо-
мірним діям з боку правоохоронних 
органів може прийняти рішення 
щодо необхідності дотримання пре-
зумпції невинуватості. 

В Україні настав час змін з пре-
зумпції вини на презумпцію неви-
нуватості не лише на папері, а й на 
практиці. Сподіваюсь, що такі зміни 
не змусять чекати довго. 

ПРЕЗУМПЦІЯ ВИНИ

Віктор МОРОЗ

Керуючий партнер адвокатського 
об’єднання «Suprema Lex»
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Прокурору та захиснику в 
судовому кримінальному про-
вадженні для забезпечення ефек-
тивності виконання їх процесу-
альних функцій обвинувачення і 
захисту особливу увагу потрібно 
приділити дотриманню проце-
суального порядку, правильній 
стратегії, тактиці та етиці прове-
дення допиту свідків і потерпілих, 
оскільки в умовах більш широкого 
застосування елементів змагаль-
ності за КПК України 2012 року, 
є більша вірогідність отримання 
від допитуваних осіб необхідної 
інформації для підтвердження 
правових позицій сторін. У цьому 
випадку повнота відомостей, що 
входять до предмету доказування 
і підлягають з’ясуванню в ході су-
дового розгляду, буде залежати від 

процесуальної активності проку-
рора і захисника, наскільки якісно 
вони підготуються до дослідження 
доказів у судовому засіданні, зо-
крема, прямого і перехресного до-
питу свідків, потерпілих. 

Загальні етичні засади взаємин 
між сторонами процесу, вимага-
ють, щоб відносини між учасника-
ми допиту будувались на засадах 
взаємної поваги, дотримання про-
фесійних прав та гарантій профе-
сійної діяльності. Окремі етичні 
аспекти взаємин між сторонами 
вимагають не допускати вислов-
лювань, що принижують честь та 
гідність допитуваної особи, завда-
вали б шкоди її репутації, нетак-
товних та принизливих висловів, 
поширення свідомо неправдивих 
відомостей про неї.

Як показує судова практика, 
дотримання етичних норм, сут-
ність та порядок допитів свідків, 
потерпілих не є однозначними. 
Свідки та потерпілі повинні допи-
туватися прокурором і захисни-
ком за правилами прямого та пере-
хресного допиту, які регулюються 
положеннями ч. ч. 6-8 ст. 352 і ст. 
353 КПК України. Докази зі сторо-
ни обвинувачення досліджуються 
в першу чергу, а зі сторони захисту 
- у другу. Кожна із сторін спершу 
сама допитує представлених нею 
свідків - прямий допит (головний 
допит), залишаючись в межах тих 
обставин, які вона бажає довести 
показами даного свідка; Під час 
прямого допиту не дозволяється 
ставити навідні запитання, тобто 
запитання, у формулюванні яких 
міститься відповідь, частина від-
повіді або підказка до неї. Харак-
терно, що чи не найпоширенішою 
помилкою в ході прямого допиту 
свідка є використання навідних за-
питань, проте останні - є виключ-
ною прерогативою перехресного 
допиту. Прямий та перехресний 
допит є більш результативним 
та інформативним, оскільки сві-
док дає свої показання не в формі 

вільної послідовної розповіді, а у 
вигляді відповідей на запитання 
сторін.

Слід наголосити, що послідов-
ність проведення допитів повинна 
залежати від обставин вчиненого 
кримінального правопорушення 
та обсягу обізнаності з ними свід-
ків і потерпілих. Для сторони об-
винувачення важливо, в першу 
чергу, провести прямий допит 
осіб, які володіють найбільшим об-
сягом інформації щодо обставин, 
які підлягають доказуванню, від-
повідно до оголошеного обвинува-
чення, щоб підтвердити його. Від-
повіді свідка обвинувачення під 
час проведення прямого допиту 
повинні розкрити всі ті обставини, 
які підлягають доказуванню в ре-
алізацію правової позиції обвину-
вачення, а свідка захисту – право-
вої позиції захисту. Якщо сторона 
не поставить потрібного питання, 
інформація залишиться нероз-
критою і не встановленою, адже 
відтепер суд не повинен забезпе-
чувати повноту судового розгляду 
і в підсумку суд не зможе посила-
тися на данні, які не були озвучені 
свідком. 

Після прямого допиту проти-
лежній стороні надається можли-
вість перехресного допиту свідка 
з приводу одних і тих саме обста-
вин. Проведення перехресного до-
питу свідка, потерпілого дозволяє 
перевірити їх показання і з точ-
ки зору обвинувачення, і з точки 
зору захисту, дає можливість ви-
явити неточності і суперечності 
у свідчення, усунути їх неповно-
ту, допомагає уникнути помилок 
при з’ясуванні окремих обставин 
справи. Основна мета перехресно-
го допиту, дискредитувати свідка 
протилежної сторони, продемон-
струвавши повну неспроможність 
його показань, за допомогою на-
відних питань довести, що свідок 
або дає неправдиві свідчення, або 
сумлінно помиляється. Проте, ос-
новною проблемою такого допиту 

ЕФЕКТИВНИЙ ДОПИТ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО У СУДОВОМУ 
ЗАСІДАННІ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Олена КОСТЮЧЕНКО

Голова Науково-експертної ради 
та член Правління ААУ, партнер 
АО «Дмитрієва та партнери», 
к.ю.н., доцент кафедри право-
суддя Київського національного 
університету імені Тараса  
Шевченка, доцент, член Правлін-
ня ААУ
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є те, що до нього складно підготу-
ватися заздалегідь, адже навідні 
запитання треба формулювати 
«на місці» і задавати відразу після 
проведення прямого допиту. Це 
складна аналітична робота, в якій 
все залежить від володіння такти-
кою та етикою допиту, професіо-
налізму, навіть акторської майс-
терності того, хто його проводить. 
Головне пам’ятати, щоб отримати 
бажану відповідь, необхідно пра-
вильно поставити запитання, і в 
разі потреби провести певну пере-
вірку озвучених раніше показань. 
З метою перевірки правдивості по-
казань свідка, потерпілого та з’ясу-
вання розбіжностей з показання-
ми, наданих слідчому судді, вони 
можуть бути оголошені при його 
допиті під час судового розгляду 
(ч. 5 ст. 225 КПК України). Крім 
того, в судовому засіданні можливо 
продемонструвати свідкові, потер-
пілому певний предмет і поціка-
витися, з якої відстані і наскільки 
чітко він його бачить. У ході такої 
перевірки може виявитись, що 
особа не могла бути очевидцем 
тих чи інших подій, що, в свою 
чергу, нівелює всі озвучені раніше 
показання. Втім, використовувати 
певну тактику і відповідні при-
йоми допиту, зокрема захиснику 
потрібно дуже обачно, щоб ви-
падково не погіршити становище 
обвинуваченого або не дискреди-
тувати свідків захисту. Захиснику 
необхідно використовувати всі 
можливі не заборонені законом за-
соби захисту інтересів клієнта, але 
реалізовувати свої процесуальні 
права та обов’язки досить обереж-
но. Правилами адвокатської етики 
захиснику заборонено використо-
вувати незаконні та неетичні засо-
би, зокрема, спонукати свідків до 
надання завідомо неправдивих по-
казань, вдаватися до протизакон-
них методів тиску на протилежну 
сторону чи свідків (погроз, шанта-
жу, тощо). Перехресний допит, як 
правило, характеризується досить 
високим психологічним наванта-
женням. Він може відчутно впли-
вти на психіку свідка, потерпіло-
го та може заважати їм адекватно 

сприймати запитання та критично 
ставитися до своїх показань. Нео-
дноразове з’ясування однієї і тієї 
ж обставини з цих причин може 
призвести до навіювання сумнівів 
свідка у правильності його пока-
зань, а звідси – до зміни ним по-
казань на користь тої стороні, що 
допитує. Тому головуючий мусить 
ретельно стежити за правильністю 
перехресного допиту, не допуска-
ти виходу його за межі коректності 
та ділового русла. Проте, необхід-
но зауважити, що за дотриманням 
правил допиту повинна перш з все 
слідкувати протилежна сторона, 
проявляючи процесуальну актив-
ність та реалізуючи, таким чином, 
принцип змагальності. Слід наго-
лосити, що згідно з положеннями 
ч. 8 ст. 352 КПК України під час до-
питу свідка головуючий має право 
зняти питання, які не стосуються 
суті кримінального провадження, 
за протестом сторони. Слід наго-
лосити, що суд не здійснює допит, 
а тільки контролює дотримання 
правил його проведення сторо-
нами, він може лише відвести по-
ставлене стороною запитання щоб 
уникнути зайвого витрачання 
часу, захистити свідків від можли-
вих образ, нетактовного, зневаж-
ливого ставлення та забезпечує 
необхідний порядок судового засі-
дання. Суд не повинен втручатися 
у здійснення сторонами допиту, 
тобто, суддя може тільки за про-
тестом сторони знімати питання, 
які не стосуються суті криміналь-
ного провадження. У разі нечітко-
сті в показаннях свідка щодо наяв-
ності або відсутності конкретних 
обставин, суд може вимагати від 
свідка, потерпілого однозначної 
відповіді на питання - «так» або 
«ні» (ч. 10 ст. 352 КПК України), але 
задавати свої запитання голову-
ючий та судді можуть, відповідно 
до ч. ч. 11 і 13 ст. 352 КПК України, 
тільки після того, як свідку постав-
лять запитання потерпілий, ци-
вільний позивач, цивільний відпо-
відач, їх представники та законні 
представники або при досліджен-
ні інших доказів. Слід зауважити, 
що у ст. 352 України взагалі нічого 

не зазначено стосовно пропозиції 
головуючого свідку чи потерпіло-
му щодо вільного викладу ними 
показань, це положення стосуєть-
ся тільки допиту обвинуваченого, 
оскільки у ч. 1 ст. 351 КПК України 
законодавець прямо вказує, що до-
пит обвинуваченого починається 
з пропозиції головуючого надати 
показання щодо кримінального 
провадження, після чого обвину-
ваченого першим допитує проку-
рор, а потім захисник. Слід зазна-
чити, що законодавець взагалі не 
передбачає щодо допиту обвину-
ваченого використання термінів 
«прямий» і «перехресний» допит. 

Порушення права на перехрес-
ний допит є безумовним істотни-
ми порушеннями прав людини і 
основоположних свобод (п. 5 ч. 2 
ст. 87 КПК України), відповідно, 
суд зобов’язаний визнати показан-
ня свідка чи потерпілого, отримані 
з порушенням права на перехрес-
ний допит недопустимим доказом 
під час будь-якого судового роз-
гляду та не має права посилатися 
на них у судовому рішенні.

Слід пам’ятати, що прави-
ла професійної етики вимагають 
дотримання принципів чесності 
та порядності під час здійснення 
професійної діяльності в суді, по-
ваги до процесуальних прав ін-
шої сторони, не вдаватись до дій, 
що грубо порушують останні. 
Культура поведінки прокурора, 
захисника у відносинах з іншими 
учасниками судового проваджен-
ня вимагає бути стриманими та 
коректними, реагувати на непра-
вильні дії або вислови інших осіб 
у формах, передбачених законом, 
зокрема у виді: заяв, заперечень, 
протестів, клопотань, скарг тощо; 
бути тактовними при допиті об-
винувачених (підсудних), потерпі-
лих, свідків та інших осіб. 



10 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

01 грудня 2017 року в м. Чер-
нівці, відбувся семінар з підви-
щення кваліфікації адвокатів на 
тему: «Законодавство та практич-
ні проблеми адвокатів».

Захід був організований Радою 
адвокатів Чернівецької області, за 
участі Асоціації адвокатів України. 
Участь в заході прийняли понад 
200 адвокатів. Представники ААУ 
виступили з доповіддями.

Зоя Ярош, Президент ААУ, ке-
руючий партнер АО «Маршаллєр 
та партнери», привітала адвокатів 
регіону та виступила на тему: «Ре-
формування адвокатури та роз-
крила питання.

Про актуальні проблеми 
обшуків у адвокатів розповів 
член Правління ААУ, Голова 
Комітету ААУ з захисту прав 
та гарантій адвокатської 

діяльності, керуючий партнер 
АО «Клочков та партнери» Во-
лодим Клочков.

Також були обговорені питан-
ня щодо проблеми ототожнення 
адвоката з клієнтом. З доповіддю 
виступив Іван Староста, адво-
кат АО «Клочков та партнери». 
Іван Староста виступив на тему: 
«Проблеми ототожнення адвоката 
з клієнтом».

Про організацію адвокатської 
діяльності, головні проблеми та 
можливості їх рішення розповіла 
Тетяна Тимченко, член Наглядової 
ради ААУ, партнер АО «Маршал-
лєр та партнери». 

ААУ висловлює щиру подяку 
Раді адвокатів Чернівецької об-
ласті за запрошення та проведен-
ня заходу. Сподіваємося на плідне 
співробітництво в майбутньому!

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
АДВОКАТІВ НА ТЕМУ: «ЗАКОНОДАВСТВО  
ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ АДВОКАТІВ»

ПРИЗНАЧЕННЯ
Лесю Сергіївну Дубчак призначено Президентом КМА ААУ

Рішенням Правління ААУ від 30.11.2017 року адвоката, члена 
Правління ААУ (каденція 2015-2017), члена Наглядової ради Лесю 
Сергіївну Дубчак було призначено Президентом Клубу майбутніх 
адвокатів ААУ. 
Вітаємо пані Лесю та бажаємо успіхів та нових проектів! 
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Внедрение современных науч-
но-технических знаний и новейших 
научных разработок в правоприме-
нительную деятельность, дает воз-
можность решения ключевых задач 
уголовного судопроизводства, ко-
торое направлено на установление 
объективной действительности в 
содеянном уголовном правонару-
шении. Стоит отметить, что дости-
жение развития научно-техниче-
ского прогресса и внедрения его 
результатов в правоприменитель-
ную деятельность, пути использо-
вания научно-технических знаний 
и специальных средств в рассле-
довании преступлений постоян-
но привлекали внимание ученых- 
криминалистов.

Как положительное следует от-
метить, что вступление в силу но-
вого Уголовного процессуального 
кодекса Украины в корне изменило 
систему отечественного уголовного 
судопроизводства и создало новые 
ориентиры для дальнейшего ре-

формирования правовой системы 
в нашей стране, в частности это ка-
сается реформирования структуры 
правоохранительных органов, ор-
ганов прокуратуры, суда с целью 
эффективного обеспечения защиты 
конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Прогрессивные новеллы нового 
УПК Украины позволили расши-
рить основы применения специ-
альных знаний участниками уго-
ловного судопроизводства для 
обеспечения полноты доказательств 
с целью установления объективной 
действительности в расследуемом 
преступлении и защиты личности, 
общества и государства от уголов-
ных правонарушений, охраны его 
прав, свобод и законных интересов.

В новом УПК Украины измени-
лись и подходы к использованию 
специальных знаний уполномочен-
ных лиц, имеющих расследовать уго-
ловные правонарушения и обеспече-
ния ими источников доказательств, 
предоставляет сторонам уголовного 
производства гораздо больше воз-
можностей применения в доказыва-
нии института судебных экспертиз.

С 1 ноября 2010 г. профессия 
«эксперт-полиграфолог» официаль-
но включена в Национальный клас-
сификатор профессий Украины 
(код 2144.2), что является государ-
ственным признанием данной про-
фессии в Украине. 

На сегодняшний день в Укра-
ине, количество полиграфологов, 
постоянно находящихся в профес-
сиональной деятельности, составля-
ет примерно до 300 специалистов, 
ежемесячно проводится до 3-х тысяч 
тестирований. Из указанного коли-

чества полиграфологов, только при-
мерно до 10 специалистов берутся 
за проведение судебных экспертиз с 
применением полиграфа. 

Нами сделан анализ украин-
ской практики применения поли-
графа на досудебном и судебном 
следствии за последних 10 лет (2007 
– 2017 г.г.). Собранная информация 
уверенно показывает значительно 
возросший интерес всех процессу-
альных категорий участников су-
дебно-следственных производств к 
данному виду экспертных исследо-
ваний с применением полиграфа. 

Проведенный анализ показыва-
ет, что существует как минимум 
10-летняя статистика судебных ре-
шений судов различной инстанции, 
в том числе апелляционных, с рас-
смотрением вопроса о назначении 
и проведении экспертиз с примене-
нием полиграфа.

Согласно информации с офици-
ального интернет-ресурса Министер-
ства Юстиции Украины – Единого 
государственного реестра судебных ре-
шений (http://www.reyestr.court.gov.ua/), 
за период с 2005 по май 2017 г.г. в 
судебных документах, внесенных в 
Реестр, в разных вариантах имеется 
211  упоминаний с формулировкой 
«психофизиологическая или психо-
логическая экспертиза с применени-
ем полиграфа».  

(Реєстраційний №  рішен-
ня в Реестрі:  51918739, 64034113, 
53087565, 31422491, 61662487, 62702947, 
64586660, 51670223, 46402520, 51918740, 
53341793, 47733675, 59696216, 66387624, 
65246972, 61212439, 46127381, 55166217, 
51817700, 58695211, 28731363, 43373462, 
59243159, 52324616, 64705249, 52098328, 
65214286, 42181396, 53139780, 61363936, 

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА В УКРАИНЕ

СТАТТЯ

Игорь УСИКОВ

Директор Украинского бюро 
психофизиологических 
исследований и безопасности,
эксперт-полиграфолог

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 1 4 1 7 9 17 21 28 39 62 19

Табл. 1 Статистика  о наличии динамики полиграфа как экспертного 
метода в судебно-следственной практике Украины
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52167228, 55329751, 55348497, 53341793, 
59696216, 55591923, 61662487, 59323284, 
64513418, 47095268, 42181372, 49394616, 
55268937, 49395170, 55139779, 52712620, 
64825647, 63866532, 63936530, 53044392, 
64082949, 44564797, 45621598, 45621612, 
65368042, 66281038, 57853258, 46402520, 
58448941, 57741973, 57483211, 51460370, 
48229022, 43373462, 54921469, 65933594, 
55979851, 55591769, 52094779, 64477518, 
53570730, 54247135, 44528645, 56151125, 
46750008, 28516163, 41613731, 57502555, 
58275248, 57413394, 44365919, 35541365, 
39808994, 41739169, 59129440, 48422946, 
32850600, 59802800, 56322165, 53673527, 
27275950, 57586152, 6378406, 42957873, 
46647457, 64989453, 9400244, 59511758, 
43401977, 57413247, 34599284, 59345903, 
9531920, 2320953, 42272381, 22390773, 
35306744, 58719608, 1094779, 8100829, 
55485223, 66655674, 27623466, 53132068, 
10682076, 53885781, 49460620, 10990938, 
44988490, 58902286, 32703632, 3909595, 
62395649, 41742836, 24704154, 37219574, 
59118401, 43144486, 31369803, 32878716, 
7545977, 58604619, 57413587, 56340204, 
59721326, 12503683, 92321, 54913124, 
27595308, 64270837, 36864697, 54150180, 
28622902, 63375091, 39659069, 36646877, 
40620162, 61839454, 23975190, 56876996, 
59248624, 61297360, 58113386, 59768493, 
57184522, 2416101, 59768513, 58719652, 
46292596, 32237353, 36826691, 31515987, 
24568714, 41551355, 12691124, 58359044, 
25217722, 58282068, 42048160, 66547834, 
39808547, 56901468, 31507889, 20834222, 
20853474, 125381, 50718465, 42634844, 
66192826, 51785000, 42897584, 65459135, 
56560130, 56759082, 42099755, 3629237, 
39106724, 28493889, 58936336, 19437972, 
41927514, 46586948, 32332625, 26235479, 
22073060.)

Упоминания о полиграфе, в 
большинстве случаев, содержаться в 
основном в рассмотрении судами хо-
датайствах о назначении указанных 
экспертиз, и часть касается пригово-
ров, где данная экспертиза учтена 
как одно из доказательств.

Проведенный анализ инфор-
мации из Реестра, находящийся в 
свободном доступе украинского ин-
тернет-портала, показал следующую 
статистику (по состоянию на 29 мая 
2017 года, см. табл. 1):

• По хозяйственным делам – 2 
• По административным делам – 15

• По гражданским делам – 18 
• По уголовным делам – 176
Приведенная статистика дает 

только общее понимание о наличии 
динамики полиграфа как эксперт-
ного метода в судебно-следственной 
практике Украины. 

Судебные решения можно так 
же разделить на подкатегории, где 
примерно 60% это отказы в удовлет-
ворении ходатайство о проведении 
психофизиологических экспертиз 
на полиграфе, примерно 30% это 
удовлетворение ходатайств о назна-
чении таких экспертиз и примерно 
10% это Приговора судов, где экс-
пертиза на полиграфе учитывалась 
как одно из доказательств.

Обращает на себя внимание 
увеличение динамики появления 
полиграфа в судебно-следственной 
практики начиная с 2012 года. Имен-
но в этом году в Украине начал дей-
ствовать новый уголовно-процессу-
альный кодекс, положения которого 
приблизились к европейской прак-
тике судопроизводств. 

27.07.2015 года, Министерство 
Юстиции Украины внесло изменения  
в «Инструкцию о назначении и про-
ведении судебных экспертиз и экс-
пертных исследований» (утверждена 
08.01.1998 № 53/5 (в редакции прика-
за Министерства юстиции Украины 
от 26.12.2012 № 1950/5, зарегистриро-
ван в Министерстве юстиции Укра-
ины 2 января 2013 под № 1/22533.), а 
так же в «Научно-методические ре-
комендации по вопросам подготовки 
и назначения судебных экспертиз и 
экспертных исследований»

Так, в раздел VI п.6.8 указан-
ной Инструкции внесены допол-
нения о  возможности проведения 
экспертных исследований с при-
менением специального техниче-
ского средства – компьютерного 
полиграфа.

Начиная с 2015 года, Киевский 
научно-исследовательский инсти-
тут судебных экспертиз,  впервые 
на государственном уровне начал 
проводить судебные психологи-
ческие экспертизы с применени-
ем полиграфа силами нескольких 
экспертов-психологов имеющих 
специальную подготовку позволя-
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Категории решений К-во, %

Обвинительные решения (суд) 11 (8%) 

Оправдательные  решения 
(суд, прокуратура)  

3  (3%) 

Отказ в уголовном 
преследовании  на 
досудебном следствии  

65 (75%)

Рассматриваются 13 (14%) 

Табл. 2 Категории принятых судеб-
ных и процессуальных решений
с учетом выводов экспертизы
с использованием полиграфа
(практика Укрбюро ПФДБ за 2007-2017 гг.)

Категории уголовных 
производств К-во

Убийства (в т.ч. заказные) 32 

Должностные преступления  
(в т.ч. с подтвержденным ОПГ ) 

12 

Кражи, грабежи 9 

Тяжкие телесные 
повреждения,  в т.ч.  ДТП 

8 

Изнасилования 4 

Хулиганство, поджоги 4 

Сбыт наркотиков 4 

Педофилия 3 

Доведение до самоубийства 2 

Похищение человека 
(в т.ч. инсценировка) 

2 

Рейдерство 1 

Гражданские и 
административные дела 

6 

Табл. 3 Категории уголовных про-
изводств по которым проводились 
психофизиологические экспер-
тизы с применением полиграфа
(практика Укрбюро ПФИБ 2007-2017 р.)

Лица для экспертиз К-во

Назначено следователями 54

Назначено прокуратурой 8

Назначено судом 13

Назначено адвокатами 17

Табл. 4 Анализ, кем из состава про-
цессуальных лиц назначались экс-
пертизы с применением полиграфа
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ющую проведение исследований с 
применением полиграфа. 

Востребованность судов и след-
ственных органов в данном виде 
экспертных исследований доста-
точно быстро возросла, за период 
2015-2017 г.г. только указанным го-
сударственным экспертным учре-
ждением проведено до 70 экспертиз 
и экспертных исследований с при-
менением полиграфа.   

Если обращаться к практике 
проведения экспертиз с примене-
нием полиграфа Украинским бюро 
психофизиологических исследова-
ний и безопасности, то кроме об-
щих статистических показателей 
количества проведенных экспер-
тиз, мы можем увидеть еще и иную, 
скрытую (латентную) сторону.  За 
период с 2009 по октябрь 2017 года, 
специалистами Укрбюро проведе-
но 93 экспертизы с применением 
полиграфа (см. табл. 2-4).

Из всего объема проведенных в 
Украинском бюро экспертиз с при-
менением полиграфа, до рассмотре-
ния судами дошло примерно 30% 
от общего количества проведенных 
экспертиз. Таким образом, на приме-
ре экспертной практики Украинско-
го бюро психофизиологических ис-
следований и безопасности, скрытая 
(латентная) статистика применения 
полиграфа в уголовных производ-
ствах, с принятием процессуальных 
решений на стадии досудебного 
следствия составляет 70%. Приведен-
ные цифры очень приблизительные, 
так как в последнее время большая 
часть экспертиз назначалась и про-
водилась именно уже в судах.

Законодательством Украины 
предусмотрена возможность прове-
дения судебных экспертиз лицами, 
которые не являются судебными экс-
пертами. Прежде всего, это пределя-
ет  ст.7  Закона Украины «О судебной 
экспертизе».  Таким образом, даже 
несмотря на то, что в реестре судеб-
ных экспертов Министерства Юсти-
ции Украины судебных экспертов с 
квалификацией эксперт-полигра-
фолог нет, следователь, прокурор, 
адвокат или суд могут привлекать 
специалистов и назначать их в каче-
стве экспертов для проведения од-

ной конкретной экспертизы.
Кроме Закона «О судебной экс-

пертизе», задействуются правовые 
нормы Закона «Об адвокатуре и ад-
вокатской деятельности», ряд статей 
Уголовно-процессуального кодекса.

Любое экспертное исследова- 
ние  –  это научная гипотеза. 

По нашему глубокому убежде-
нию, заключения экспертов-по-
лиграфологов могут быть только 
косвенными доказательствами. Во 
всех случаях они должны рассма-
триваются в комплексе с иными 
доказательствами и материалами 
уголовных производств. Особенно 
это касается ситуаций, когда име-
ющихся доказательств вины или 
невиновности конкретного лица 
недостаточно и сложно принимать 
процессуальное решение.

Наша практика показывает, что 
к полиграфу в рамках судопроизвод-
ства обращаются, как правило, при 
недостаточном объеме доказательной 
базы с целью получения дополни-
тельных объективных данных о дей-
ствиях или осведомленности подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего 
или свидетеля о случившемся. 

На производство психофизио-
логической экспертизы с примене-
нием полиграфа выносят только те 
вопросы, которые связаны  с выяс-
нением каких-либо действий в про-
шлом. Каждый вопрос вынесенный 
на исследование, должен помочь сде-
лать правильную юридическую оцен-
ку действия в событии преступления. 

Грамотное оформление выводов, 
сделанных экспертом-полиграфоло-
гом с соблюдением всех необходимых 
процессуальных и криминалисти-
ческих требований, позволяет рас-
сматривать, оценивать и признавать 
результаты его работы в качестве 
одного из доказательств. В конечном 
итоге, это дает возможность не только  
с большей уверенностью выстраивать 
следственные и судебные версии, но 
и принимать решения по делу в со-
вокупности с другими собранными 
доказательствами.

Ценность психофизиологиче-
ского исследования с применением 
полиграфа определяется не только 
умением полиграфолога правильно 

провести тестирование, но и его уме-
нием грамотно изложить и офор-
мить результаты своей работы, что 
особенно важно, когда это касается 
следственных и судебных ситуаций.

Для суда важным требованием 
при оценке заключения эксперта как 
доказательства, наряду с его допу-
стимостью, относимостью и досто-
верностью, является доступность для 
восприятия, научность и убедитель-
ность изложенных в нем выводов. 

Потребность в освещении прин- 
ципов, связанных с использовани-
ем полиграфа является насущной 
для общества, поскольку недоста-
точность теоретических знаний в 
данном вопросе, осведомленности 
в технологиях проведения инстру-
ментальных психофизиологиче-
ских исследований вызывает неод-
нозначное толкование полученных 
результатов таких исследований, 
в частности в уголовном судопро-
изводстве. Современное состоя-
ние использования результатов 
экспертных выводов проведенных 
психофизиологических экспертиз 
с применением полиграфа показы-
вает, что обвинительные судебные 
решения составляют не более 15% 
от всего количества выполненных 
судебных экспертиз в открытых 
уголовных производствах. Осталь-
ные, почти 85% – это экспертизы 
в отношении граждан и проведен-
ных по ним психофизиологиче-
ских экспертиз с использованием 
полиграфа по уголовным произ-
водствах, в которых принимались 
процессуальные решения об отказе 
или приостановлении в уголовном 
преследовании или оправдание 
лица. То есть, психофизиологиче-
ская экспертиза с применением 
полиграфа в подавляющем боль-
шинстве случаев оказывалась бо-
лее нужной и полезной именно 
для подтверждения невиновности 
лица в совершении уголовного 
преступления. По этой причине, 
презумпция невиновности всегда 
является первоосновой методиче-
ского подхода при подготовке и 
проведении инструментальной ди-
агностики достоверности вербаль-
ной информации. 
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СТАТТЯ

Аннотация. В статье представле-
ны научно-теоретическое обоснование ис-
пользования специальных психологических 
знаний при проведении судебной психоло-
гической экспертизы по видеоматериалам 
следственных действий. Проанализированы 
методические проблемы данного вида пси-
хологических экспертиз, а также коллизии 
связанные с использованием понятия «до-
стоверность» юристами и психологами. 
В завершении статьи кратко освещаются 
особенности проведения психологического 
исследования (экспертизы) показаний подо-
зреваемого, обвиняемого, свидетеля с помо-
щью авторской методики психологической 
оценки достоверности показаний в юриди-
ческой практике В.А. Шаповалова.

Ключевые слова: подследственный, 
подэкспертный, вербальные проявления, 
мимика, пантомимика, текстообразую-
щие закономерности, психологические при-
знаки достоверности/недостоверности.

Психологическая наука имеет 
многочисленные экспериментальные 
и теоретические данные, конкретные 
методы исследования, которые могут 
быть применены для решения вопро-
сов, возникающих в процессе рассле-
дования уголовных дел. Основной 
формой использования специальных 
психологических знаний в современ-
ном криминальном процессе является 
судебная психологическая экспертиза, 
которая развивается в соответствии с 
закрепленными в законе (69, 70, 242, 243 
УПК Украины) общими принципами, 
которые регулируют экспертную дея-
тельность в уголовных делах.

Судебная психологическая экс-
пертиза и специальное психологиче-
ское исследование способны оказы-
вать значительную помощь в решении 
фундаментальных для криминаль-
ного процесса вопросов о причастно-
сти лиц к совершению общественно- 
опасного деяния, квалификации пре-
ступлений, индивидуализации ответ-
ственности и тому подобное.

За последние годы значительно 
увеличилось количество проведенных 
психологических экспертиз по видео-
материалам следственных действий по 
конкретным уголовным делам. Разными 
авторами делаются попытки разработать 
общую теоретическую базу, вопросы 
методологии и границы компетенции 
данного вида исследований, что также 
сопровождается научными спорами как 
на различного рода конференциях, так 
и в публикациях. Следует отметить, что 
камнем преткновения для экспертов 
психологов и юристов, является понятие 
«достоверность» при оценке показаний. 
Когда юристы и психологи начинают в 
дискуссиях обсуждать это понятие, скла-
дывается впечатление, что они говорят 
на совершенно разных языках. 

Психологическая оценка достовер-
ности показаний в рамках проведения 
судебной психологической экспертизы, 
не должна и не может подменять оцен-
ку показаний органами досудебного 
и судебного следствия, потому как в 

последнем случае речь идёт о юриди-
ческой оценке. Психолог строит экс-
пертное мнение относительно досто-
верности показаний (соответствия их 
действительности) на основе специаль-
ных знаний о закономерностях функ-
ционирования психики и организма 
(восприятие, память, мышление, внима-
ние, речь, поведение, и т.п.). Психолог 
строит экспертную гипотезу относи-
тельно достоверности показаний в рам-
ках психологического исследования, и 
рассуждает о ней с точки зрения науки, 
а не юридической оценки. 

На основе психологического анали-
за показаний и поведения подэксперт-
ного, регистрации комплекса психоло-
гических признаков, психолог может 
прийти к заключению, «что подэкс-
пертный владеет пространственными, 
статическими, динамическими и вре-
менными характеристиками расследуе-
мого события, что согласно имеющимся 
эмпирическим данным, характерно для 
лиц, которые при изложении показа-
ний опирались на комплекс ощущений 
и знания, зафиксированные в их памя-
ти, и сформированные непосредствен-
но в момент события (преступления)». 
Именно психологическое исследование 
и эмпирические данные позволяют пси-
хологу сформировать экспертную гипо-
тезу (субъективную убеждённость), что 
показания достоверны (соответствуют 
объективной действительности) с пси-
хологической точки зрения.

По мнению автора данной статьи, 
психологическая оценка достоверности 
показаний свидетеля, подозреваемого, 
обвиняемого, является очень актуаль-
ной для отечественной практики. И на 
это есть объективные причины.

Известно, что при надлежащем вза-
имодействии следователей и оператив-
ных работников, грамотном использова-
нии тактики и методики расследования 
преступлений против личности, в пер-
вую очередь, — использовании фактора 
внезапности, лицо, которое совершило 
преступление, может быть задержано и 
в ходе следственных действий сознаться 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ПО ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Виталий ШАПОВАЛОВ

Эксперт-полиграфолог, психолог, 
заместитель директора частного 
предприятия «Украинское бюро 
психофизиологических исследо-
ваний и безопасности» председа-
тель общественной организации
«Коллегия полиграфологов 
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в содеянном. Согласно методике рас-
следования с таким лицом немедленно 
проводится допрос и следственный экс-
перимент с применением видеосъемки 
и других технических средств фикси-
рования хода следственного действия. 
При этом как следователь, так и проку-
рор или судья могут быть убеждены в 
том, что именно этот человек совершил 
преступление, однако при отсутствии 
других доказательств, кроме призна-
тельных показаний, решение о привле-
чении данного лица к ответственности 
может быть никогда не принято. Также 
на сегодняшний день в следственной 
практике очень часто встречаются слу-
чаи, когда подозреваемый или обвиня-
емый после предоставленных им пока-
заний в ходе допроса и следственного 
эксперимента отказывается от них, мо-
тивируя тем, что показания были даны 
им под психологическим и физическим 
давлением, что значительно усложняет 
процесс доказывания, особенно при от-
сутствии вещественных доказательств.

Таким образом, на самом ли деле 
подследственный на начальных этапах 
следственных действий давал правди-
вые показания, а потом от них отказался 
с целью избежать наказания, или все же 
он полностью оговорил себя под психо-
логическим и физическим давлением 
со стороны сотрудников полиции, и сам 
подследственный не имеет никакого от-
ношения к расследуемому событию?

Возникает закономерный вопрос, 
каким образом и с помощью каких ме-
тодов будет возможным подтвердить 
или опровергнуть самооговор подслед-
ственного?

Одним из путей выхода из сложив-
шейся ситуации может быть не только 
сбор традиционных доказательств, но 
и использование специальных знаний 
в области психологии и привлечение 
специалистов указанной отрасли.

Автором настоящей статьи в те-
чении 7 лет проводился анализ суще-
ствующих методов, направленных на 
психологическую оценку достоверно-

сти устных утверждений. На основе 
существующего отечественного и за-
рубежного опыта базовые критерии и 
диагностические показатели начали 
применяться в работе с видеозаписями 
следственных действий (допросов, след-
ственных экспериментов, тестирований 
с применением компьютерного поли-
графа и т. п.), в которых зафиксированы 
показания того или иного лица.

Видеозапись следственных дей-
ствий позволяет зафиксировать пока-
зания исследуемого лица в статике и 
динамике с сохранением непосред-
ственности их изложения, что позволя-
ет использовать видеозапись как дока-
зательство в суде, а при необходимости 
осуществить контроль качества прове-
дения следственных действий (соблю-
дение законности) и обоснованность 
выводов эксперта психолога.

На сегодняшний день существует 
потребность, как у правоохранитель-
ных органов, таки у адвокатов в новых 
методах исследования, в том числе и 
психологической направленности, ко-
торые отвечали бы критериям научно-
сти, а выводы, сделанные на основе этих 
исследований, имели бы как доказа-
тельную, так и убедительную силу.

В данной статье автором кратко 
представлена разработанная им мето-
дика, которая имеет название «Мето-
дика психологической оценки досто-
верности показаний1  в юридической 
практике»2, впервые опубликованная 
в издательстве научной литературы 
«Кафедра» в 2012 году, г. Киев3. Пер-
вое рабочее название методики было 
«Определение психологических при-
знаков достоверности / недостовер-
ности показаний по видеоматериалам 
следственных действий». В результате 
последующей работы и обсуждения 
методологических проблем и форми-
рования понятийного аппарата в ходе 
научных конференций, переписки и 
дискуссий с коллегами было принято 
решение об изменении названия мето-
дики. Хотя она и остается далеко не со-

вершенной. Также были внесены неко-
торые структурные изменения. 

Методика стоит 4-х специальных 
процедур, разработанных для психо-
логического исследования вербальных 
и невербальных проявлений свидетеля 
или подследственного (исследуемого 
субъекта) при проведении допроса, 
следственного эксперимента и других 
следственных действий, зафиксирован-
ных на видеозаписи.

В основе методики лежит гипоте-
за Ундойча, которая предусматривает, 
что описание реальных воспоминаний 
качественно отличается от сфабрико-
ванных сведений. Это различие осно-
вано на предположении, что вымыш-
ленные сведения требуют от субъекта 
больше когнитивных усилий, больше 
творчества и самообладания. Создание 
лжи требует больше энергии, чем изло-
жение того, что произошло в действи-
тельности, и это имеет отражение на 
особенностях изложения сведений и их 
содержании. Таким образом, изложение 
реально пережитого события и рассказ 
о вымышленном событии в своей ос-
нове имеют различные текстообра-
зующие закономерности4, выявление 
которых с высокой долей вероятности 
позволяет судить о ложности или прав-
дивости сообщаемых сведений. Каждая 
из процедур методики направлена на 
выявление конкретных текстообразую-
щих закономерностей.

Исследование с помощью указан-
ной методики наиболее целесообразно 
проводить в случаях, когда на началь-
ных этапах следственных действий 
подследственный давал признательные 
показания, а потом отказывался от них, 
мотивируя тем, что в ходе следствия на 
него оказывалось недопустимое психо-
логическое и физическое воздействие, 
в результате которого он оговорил себя.

Однако следует подчеркнуть — 
если человек фабрикует (выдумывает) 
события, которых в действительности 
не было, то ему необходимо должным 
образом продумать свою легенду, как 

  1Под понятием «достоверность» подразумевается психологический аспект отражения действительности, который не является тождественным 
юридическому критерию достоверности.
  2Шаповалов В. А. Методы психологической оценки достоверности сообщаемой информации : методическое пособие / В. А. Шаповалов. — Киев : Освита 
Украины, 2016. — 168 с.
   3Шаповалов В. А. Методика определения психологических признаков достоверности / недостоверности в юридической практике : методическое пособие /  
В. А. Шаповалов. — К. : Кафедра, 2012.
  4Психологические закономерности текстообразования показаний – это механизмы образования текста с точки зрения теории текстообразования, 
правил речевой коммуникации, психолингвистических закономерностей общения, принципов отражения действительности в речи. Указанные закономерности 
лежат в основе структуры, содержания, экспрессии речи, а также ее мимико-пантомимического сопровождения (невербальные средства).
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можно более естественно включить ее 
в реальную картину событий, привести 
в соответствие друг с другом, преду-
смотреть аргументы и факты, которые 
подтверждают изложенное, и мысленно 
«проиграть» свои будущие показания, 
подготовив необходимые ответы, что-
бы парировать недоверчивую критику. 
Но вышеупомянутое будет уместным 
только в ситуации мотивированной 
лжи, когда подследственный пытается 
выгородить себя или вообще заявляет о 
своей непричастности с целью избежать 
ответственности. В таком случае у под-
следственного есть мотив для активиза-
ции памяти и творческого мышления.

В ситуации, когда подследственный 
делает заявление, что на предыдущих 
этапах следственных действий он пол-
ностью оговорил себя под психологи-
ческим и физическим воздействием со 
стороны сотрудников полиции и ника-
ких преступных действий не совершал, 
то мотивом для изложения признания в 
совершении преступления может быть 
только страх за свое (или своих близ-
ких) здоровье и жизнь. Таким образом, 
мотивация относительно изложения со 
стороны подследственного большого 
количества деталей и активизация твор-
ческого мышления во время признания 
(самооговора) не имеет естественной 
психологической основы, тем более че-
ловек должен понимать, что оговари-
вает себя на долговременное лишение 
свободы.

Безусловно, возможно допустить 
психологическое / физическое воздей-
ствие и инструктаж подследственного 
со стороны сотрудников полиции (опе-
ративных работников, следователя) 
относительно деталей совершенного 
преступления с целью формального 
раскрытия. Это может быть значитель-
ное ограничение в пище, питьевой 
воде, ограничение времени на сон, по-
бои, унижение, издевательства и тому 
подобное с целью получения призна-
ния. Перечисленные виды воздействия 
активизируют лимбическую систему, 
которая значительно снижает способ-
ность к творческому и критическому 

мышлению. Такие действия со стороны 
работников полиции по отношению 
к подследственному могут привести к 
признанию в форме «Да, это я совер-
шил», но наполнение показаний вто-
ростепенными деталями, с подробным 
описанием действий, цитатами речево-
го взаимодействия и особенно их повто-
ряемость спустя некоторое время, по на-
шим данным, фактически исключается.

Также комплексный подход, ис-
пользуемый в методике, позволяет вы-
являть сочетание реальных и сфабрико-
ванных фактов. Парадокс заключается в 
том, что в правдивых показаниях могут 
быть элементы лжи, например, стрем-
ление исследуемого субъекта приу-
меньшить свою роль в расследуемом 
событии, представить свою позицию с 
точки зрения социальной желательно-
сти, стремление скрыть истинные мо-
тивы своих поступков или значимых 
участников расследуемого события и 
т. п. Так и в ложные, полностью сфа-
брикованные показания могут быть 
искусно вплетены какие-либо действия 
или события, которые происходили в 
реальности и могут быть подтвержде-
ны другими лицами, однако на самом 
деле происшедшие в другое время и 
умышленно включенные исследуемым 
субъектом для создания более правдо-
подобной лжи. Комплекс процедур ме-
тодики позволяет выявить указанные 
особенности сочетания правды и лжи, 
что значительно снижает вероятность 
ошибки при подготовке выводов.

Вопросы, которые могут быть выне-
сены на исследование с помощью мето-
дики:

1. Имеются ли психологические 
признаки достоверности или недосто-
верности в показаниях подследственно-
го, зафиксированных на видеозаписи, 
при проведении с его участием допроса, 
следственного эксперимента и других 
следственных действий?

2. Самостоятельно или несамо-
стоятельно подследственный изла-
гает показания в ходе проведения с 
его участием допроса, следственного 
эксперимента и других следствен-

ных действий, зафиксированных на 
видеозаписи?

3. Оказывалось ли недопусти-
мое психологическое воздействие на 
подследственного при проведении с 
его участием допроса, следственно-
го эксперимента и других следствен-
ных действий, зафиксированных на 
видеозаписи?

Таким образом, основной целью 
исследования с помощью данной ме-
тодики является установление психо-
логических признаков достоверности5  
или недостоверности6  в показаниях 
подследственного, что позволяет сде-
лать вывод на основе зарегистриро-
ванного комплекса психологических 
признаков, переживал ли подследствен-
ный в действительности изложенное 
им событие или сообщаемые сведения 
о событии полностью или частично 
сфабрикованы.

Для осуществления процедуры 
психологического исследования и под-
готовки выводов необходимо минимум 
две видеозаписи различных следствен-
ных действий, например, допроса и 
следственного эксперимента. Если с 
подследственным проводилось иссле-
дование при помощи полиграфа и оно 
было зафиксировано на видеозапи-
си, то данное видео также может быть 
включено в психологическое исследова-
ние показаний.

На основе имеющихся видеозапи-
сей следственных действий составля-
ется стенограмма, то есть дословная 
фиксация высказываний, как самого 
подследственного, так и других участ-
ников следственных действий.

Высказывания записываются до-
словно, с учетом пауз и индивидуаль-
ных особенностей конструирования и 
произношения фраз. Также благодаря 
видеозаписи специалист в дополнение 
к речи подследственного фиксирует в 
структуре стенограммы эмоциональ-
ные, мимические, пантомимические 
проявления, которые имеют диагности-
ческое значение и могут быть интерпре-
тированы на основе совокупности заре-
гистрированных проявлений.

5Психологические признаки достоверности — это единицы речи, включающие в себя перцептивную информацию (визуальные подробности, звуки, запахи, 
вкус и ощущения), контекстуальную информацию (детали о месте и времени события), информацию о действиях / взаимодействиях и аффективную 
информацию (описание эмоций, возникших в ходе события), которые в некоторых случаях могут сопровождаться жестами-иллюстраторами и мимико-
пантомимическими проявлениями. Данные признаки отражают различные стороны объективной действительности. Всего используется 43 признака.
  6Психологические признаки недостоверности — это содержательные и вокальные единицы речи, мимико-пантомимические проявления, которые являются 
индикаторами стресса и активного мыслительного процесса, затрудняющего свободное изложение показаний. Всего используется 25 признаков.
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Дословная запись высказываний 
участников следственных действий 
позволяет применить контент-анализ, 
элементы семантического анализа, 
сравнительный анализ и т. п. На рис. 
1. схематически представлена струк-
тура и последовательность процедур 
методики психологической оценки до-
стоверности показаний в юридической 
практике.

При создании методики исполь-
зовались наработки зарубежных и от-
ечественных коллег. В частности были 
заимствованы ряд диагностических кри-
териев и методических приемов из та-
ких методик, как: «Оценка валидности 
утверждений» (CBSA), «Мониторинг 
реальности» (Reality Monitoring), «Науч-
ный контент-анализ» (SCAN) и др.

Научная новизна предложенной 
методики заключается в том, что впер-
вые определены принципы организа-
ции и проведения психологического 

многоуровневого исследования с помо-
щью комплекса специальных процедур 
с целью выявления психологических 
признаков достоверности / недосто-
верности в показаниях исследуемого 
субъекта.

Данные разработки могут быть 
использованы психологами, экспер-
тами-психологами, преподавателями 
юридических дисциплин и следовате-
лями-криминалистами.

Методика психологической оценки 
достоверности показаний в юридиче-
ской практике применяется при прове-
дении психологических исследований 
и производстве судебный психологи-
ческих экспертиз по уголовным делам 
некоторыми государственными экспер-
тами психологами, а также психологами 
Украинского бюро психофизиологиче-
ских исследований и безопасности.

Изложенные выше положения на-
шли свое подтверждение в ряде уголов-

ных дел и были подкреплены другими 
криминалистическими методами. Но 
проведенные исследования нельзя счи-
тать достаточными, и процедуры, ко-
торые используются при проведении 
психологического исследования с помо-
щью методики психологической оценки 
достоверности показаний в юридиче-
ской практике, нуждаются в дальней-
шей научно-теоретической разработке 
и усовершенствовании на практике. 
Однако опыт зарубежных специалистов 
и полученный собственный опыт свиде-
тельствуют о том, что психологическое 
исследование показаний, учитывая име-
ющиеся нерешенные проблемы, может 
выступать в качестве эффективного 
вспомогательного средства по установ-
лению обстоятельств дела и позволяет 
использовать в процессе расследования 
и судебного рассмотрения уголовных 
дел дополнительный арсенал современ-
ных научно-психологических средств.

Рис. 1. Структура и последовательность процедур методики психологической оценки достоверности
показаний в юридической практике
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Юридична межа, якої необхідно 
чітко дотримуватись між визнанням 
законним проведення контролю за 
вчиненням злочину та наявністю у 
діях осіб, що були залучені до його 
проведення, провокації злочину, до-
сить тонка.

Згідно зі змістом ч. 3 ст. 271 КПК 
України, встановлено особливі умо-
ви проведення контролю за вчи-
ненням злочину, а саме: «під час 
підготовки та проведення заходів 
з контролю за вчиненням злочину 
забороняється провокувати (підбу-
рювати) особу на вчинення цього 
злочину з метою його подальшого 
викриття…». Однак, реалізація цієї 
правової норми ускладнюється від-
сутністю нормативного закріплення 
поняття «провокація».

Аналізуючи таку негласну слід-
чу (розшукову) дію, як контроль за 
вчиненням злочину у формі спеці-
ального слідчого експерименту, в 
першу чергу слід звернути увагу на 
саме визначення змісту поняття спе-
ціального слідчого експерименту, 
яке наведено, зокрема у п.п. 1.12.4 Ін-
струкції про організацію проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) 
дій та використання їх результатів у 
кримінальному провадженні, затвер-
дженої наказом Генеральної прокура-
тури України, МВС України, СБУ 
України, Адміністрації Державної 
прикордонної служби України, Мініс-
терства фінансів України, Міністер-

ства юстиції України 16.11.2012 р. № 
114\1042\516\1199\936\1687\5, а саме 
– спеціальний слідчий експеримент 
полягає в створенні слідчим та опера-
тивним підрозділом відповідних умов 
в обстановці, максимально наближе-
ній до реальної, з метою перевірки 
дійсних намірів певної особи, у діях 
якої вбачаються ознаки тяжкого чи 
особливо тяжкого злочину, спостере-
ження за її поведінкою та прийняття 
нею рішень щодо вчинення злочину. 

Тобто, уповноважена особа на про-
ведення контролю за вчиненням злочи-
ну, у свою чергу, повинна спостерігати 
за реакцією особи, щодо якої проводить-
ся спеціальний слідчий експеримент 
та отримувати інформацію про її дії, у 
створеній слідчим та оперативним під-
розділом відповідних умов в обстановці, 
максимально наближеній до реальної.

При цьому, намагаючись досягти 
мети проведення спеціального слідчо-
го експерименту, його організатори та 
безпосередні виконавці можуть допу-
стити провокацію дій, ймовірно, під-
штовхуючи особу, стосовно якої здійс-
нюється зазначена форма контролю, 
до вчинення злочину, штучно створю-
ючи для цього умови.

ЗМІСТ ОТРИМАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЯК ВАЖЛИВИЙ КРИТЕРІЙ 
РОЗМЕЖУВАННЯ ПРОВОКАЦІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 

ТА НЕГЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЙОГО КОНТРОЛЮ У 
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Неля ТОДОРЮК 

Адвокат
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Яким чином це відбувається? До-
сить часто до правоохоронних органів 
звертаються заявники із заявами, в яких 
повідомляють, що у них певні особи ви-
магають неправомірну вигоду. 

Беручи до уваги зміст та характер 
повідомленої у таких заявах інформації, 
в даному випадку метою проведення 
такої негласної слідчої дії, мала б бути 
перевірка інформації про вимагання 
неправомірної вигоди,  враховуючи, що 
обстановка повинна  б складатися на 
основі інформації про злочинну діяль-
ність такої особи, наявної у слідчого або 
оперативного підрозділу, і ця обстанов-
ка повинна бути максимально набли-
женою до презюмованої злочинної ді-
яльності особи, щодо якої проводиться 
спеціальний слідчий експеримент.

Однак, аналізуючи як же в дійсності 
проводяться спеціальні слідчі експери-
менти, можна виокремити ряд кримі-
нальних проваджень, в яких обставини 
подій свідчать про те, що саме уповнова-
жена особа на проведення спеціального 
слідчого експерименту (якими нерідко 
є потерпілі у даних кримінальних про-
вадженнях) перша здійснює телефонні 
дзвінки до  особи, щодо якої проводить-
ся спеціальний слідчий експеримент та з 
власної ініціативи розпочинає із нею про-
вокуючу розмову,  а також наполегливо 
звертається із повторними пропозиціями 
після відмови такої особи та фактично 
спонукає її до вчинення неправомірних 
дій, з метою технічної фіксації отриман-
ня нею неправомірної вигоди.

Крім цього, в самих змістах про-
токолів про хід і результати негласної 
слідчої (розшукової) дії – контроль за 
вчиненням злочину у формі спеціаль-
ного слідчого експерименту, неоднора-
зово зустрічається, що саме уповнова-
жені особи на проведення цієї слідчої 
дії задають особі, щодо якої проводився 
спеціальний слідчий експеримент, пи-
тання, які носять виключно провокатив-
ний характер та виступають ініціатора-
ми їхніх розмов та зустрічей. 

Тобто, самі потерпілі, які у ряді 
випадків незаконно залучаються до 
проведення спеціального слідчого екс-
перименту, оскільки відповідне проце-
суальне рішення про їх залучення у ма-
теріалах кримінального провадження 
не рідко відсутнє, не здійснювали обста-
новку максимально наближену до тих 
відомостей, які вони викладали у своїх 

заявах до правоохоронних органів, яка 
повинна була б полягати у спостережен-
ні та очікуванні  ініціативного, виключ-
но від осіб, відносно яких проводиться 
спеціальний слідчий експеримент, ви-
магання неправомірної вигоди, а в по-
рушення всіх процедур проведення цієї 
негласної слідчої дії активно провокува-
ли таких осіб, цим же підбурювали їх, 
що в результаті призводило до незакон-
ності данної слідчої дії, оскільки самого 
пасивного спостереження не відбулось.

Натомість, контроль за вчиненням 
злочину у формі спеціального слідчого 
експерименту буде правомірний і за-
конний тоді, коли суб’єкт самостійно, 
без будь-якої ініціативи з боку осіб, що 
намагаються його викрити, розпочинає 
злочинну діяльність. 

Окрім того, дана проблема також  
є результатом нечіткої правової регла-
ментації вказаної форми НС(Р)Д, а саме 
– відсутності чіткого визначення «відпо-
відних умов в обстановці, максимально 
наближеній до реальної, що створюєть-
ся слідчим та оперативним підрозділом 
для проведення спеціального слідчого 
експерименту».

Питання провокації злочину під 
час проведення певних заходів з боку 
правоохоронних органів є актуальною 
не лише в Україні, а й в інших державах.

Вимоги справедливого судового роз-
гляду, викладені у ст. 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод. Даючи визначення поняттю під-
бурювання, Європейський суд з прав лю-
дини вказує, що підбурювання має місце 
тоді, коли працівники поліції або особи, 
що діють по їх вказівці, не обмежуються 
пасивним розслідуванням злочинних 
дій, а здійснюють вплив на особу, щоби 
підбурювати до вчинення злочину, який 
за інших умов не був би вчинений, тоб-
то отримати докази та порушити кри-
мінальне переслідування (п. 55 рішен-
ня ЄСПЛ «Раманаускас проти Литви»  
05.02.2008 р., п. 37 рішення ЄСПЛ  «Бан-
нікова проти Росії»  04.11.2010 р.).  Обов’я-
зок довести відсутність підбурювання до 
вчинення злочину покладається на обви-
нувачення (п. 70 рішення ЄСПЛ «Рама-
наускас проти Литви»). Суд зобов’яза-
ний перевірити твердження особи щодо 
підбурювання до вчинення злочину та у 
випадку встановлення обґрунтованості 
такого твердження прийняти рішення 
відповідно до вимог ст. 6 Конвенції.

ЄСПЛ визначає, що таємний агент 
має відігравати пасивну роль при ви-
критті злочинної діяльності та не здійс-
нювати на особу вплив, який може 
спровокувати вчинення нею злочину 
і у випадку, якщо злочин виключною 
мірою є наслідком провокативних дій 
таємних агентів і ніщо не дає підстав 
вважати, що такий злочин був би вчи-
нений особою і без такого втручання, 
то такі дії уже не є діяльністю таємного 
агента та являють собою підбурювання 
до вчинення злочину. Подібне втручан-
ня та використання його результатів у 
кримінальному процесі є порушенням 
права обвинуваченого на справедливий 
судовий розгляд (п. 47 рішення ЄСПЛ 
«Ваньян проти Росії» 15.12.2005 р., п. 
128 рішення ЄСПЛ «Худобін проти Ро-
сії»  26.10.2006 р., п. 38-39 рішення ЄСПЛ  
«Тейшейра де Кастро проти Португа-
лії»  09.06.1998 р.). 

Так, для визначення провокації 
злочину ЄСПЛ встановив, зокрема, 
такі критерії: чи були дії правоохо-
ронних органів активними, чи мало 
місце з їх боку спонукання особи до 
вчинення злочину, наприклад, прояв 
ініціативи у контактах з особою, пов-
торні пропозиції, наполегливі нагаду-
вання, чи був би скоєний злочин без 
втручання правоохоронних органів.

Таким чином, тактичною осо-
бливістю спеціального слідчого екс-
перименту є необхідність уникнення 
будь-якого впливу на волю особи. 
Будь-яке прохання, звернення й інша 
подібна дія до конкретної особи вчи-
нити певні дії або прийняти рішення 
необхідно розцінювати як вплив на 
вольові характеристики  особи. 

Тобто, обставини проведення спе-
ціального слідчого експерименту не по-
винні впливати на мотивацію дій осо-
би, щодо якої він проводився, оскільки 
дії такої особи є самостійними.

Вищевикладене дає підстави для 
висновку про те, що в основі розмежу-
вання спеціального слідчого експери-
менту та провокації лежить характер 
відомостей, на основі яких здійснюється 
такий експеримент. 

Отже, важливим критерієм розмеж-
ування провокації та правомірних дій 
є характер отриманої інформації, зміст 
якої й визначає правові межі та напрям 
подальших дій органів досудового роз-
слідування. 
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Останнім часом Бельгія, як міс-
це арбітражу, набуває все більшої 
популярності серед представників 
країн ЄС, Центральної та Східної 
Європи, Близького Сходу і Півден-
но-Східної Азії. Ця тенденція харак-
терна і для держав пострадянського 
простору.

Бельгія – це країна, в основі якої 
лежить політична та соціальна ста-
більність, мовне різноманіття і ба-
гатонаціональність населення. Ро-
звинена інфраструктура Брюсселя 
і навколишньої території сприяли 
тому, що значна кількість транс-
національних і міжнародних ком-
паній розмістили свої європейські 
штаб-квартири саме в цьому місті, 
по сусідству з багатьма установами 
Європейського Союзу, такими, як 
Європейська комісія, штаб-кварти-
ра НАТО та ін.

Які арбітражні інститути функ-
ціонують на території Бельгії? Ос-
новні з них – це Бельгійський центр 
арбітражу та медіації (CEPАNІ) і 
Міжнародний комерційний ар-
бітражний суд при Європейській 

арбітражній палаті (LE TRIBUNAL 
D’ARBITRAGE INTERNATIONAL 
DE COMMERCE DE CHAMBRE 
EUROPEENNE D’ARBITRAGE, далі – 
«МКАС при ЄАП»).

Незважаючи на те, що вищез-
гадані арбітражні інститути функ-
ціонують на території Бельгії, вони 
мають істотні відмінності в напрям-
ках своєї діяльності. Так, CEPANI 
більш орієнтований на розгляд 
спорів між бельгійськими рези-
дентами і лише 1/4 всіх справ – це 
міжнародні комерційні спори. Що 
стосується МКАС при Європейсь-
кій арбітражній палаті, то основний 
його профіль – це розгляд комер-
ційних спорів між резидентами різ-
них країн.

Арбітражне застереження у 
зовнішньоекономічних контрак-
тах: застосовуємо правильно.

Коли партнери укладають 
контракт, вони найчастіше вихо-
дять з того, що договірні відноси-
ни складатимуться сприятливо, і 
між ними не виникне спірних пи-
тань, пов’язаних з виконанням тих 
чи інших зобов’язань за умовами 
договору.

Але, тим не менше, керуючись 
давньою приказкою «Si vis pacem 
para bellum» ( «хочеш миру – готуй-
ся до війни»), вже при укладенні 
договору необхідно добре подума-
ти про те, як будуть вирішуватися 
можливі суперечки між сторонами 
договору, і заздалегідь визначитися, 
якому саме суду довірити розгляд 
спору і як потім його рішення буде 
виконуватися.

Відзначимо, що в умовах гло-
бального розвитку міжнародних 
економічних відносин, значно зрос-
ла роль комерційного арбітражу. 
Його перевага полягає в тому, що 
він забезпечує доступну і більш 
просту, на відміну від судової, про-
цедуру вирішення спорів, а обран-
ня складу арбітражу здійснюється 
сторонами, між якими виникає або 
вже існує суперечка.

Більшість міжнародних ар-
бітражних судів створюються від-
повідно до законодавства конкрет-

ної країни (місця їх утворення). 
Саме вимоги національного зако-
нодавства, так чи інакше, вплива-
ють на процедуру арбітражу, яка 
зафіксована в Регламенті конкрет-
ного міжнародного арбітражного 
 інституту.

Слід підкреслити, що при ви-
борі арбітражу не слід віддавати да-
нину моді, а варто підійти до вибо-
ру максимально усвідомлено.

Особливість Міжнародного ко-
мерційного арбітражного суду при 
Європейській арбітражній палаті.

Міжнародний комерційний ар-
бітражний суд функціонує при Єв-
ропейській арбітражній палаті (м. 
Брюссель, Бельгія) (далі – «МКАС 
при ЄАП»). Це незалежний по-
стійно діючий арбітражний суд, 
який здійснює свою діяльність від-
повідно до Судового кодексу Бель-
гії ст.ст.1676-1723 (THE BELGIAN 
JUDICIAL CODE), Статуту Європей-
ської арбітражної палати і власного 
Регламенту.

Особливості МКАС при ЄАП:
• Розміщення центрального се-

кретаріату МКАС при ЄАП в Брюс-
селі (Бельгія) – геополітичному цен-
трі європейського союзу.

• Наявність широкої мережі 
представництв МКАС при ЄАП в 
країнах світу, в тому числі, в Україні, 
що забезпечує спрощений доступ 
до арбітражу.

• Великий професійний досвід 
і широкий багатонаціональний 
вибір арбітрів (з 35-ти країн світу);

• Застосування особливостей 
бельгійського законодавства в сфері 
арбітражу, що сприяє якнайшвид-
шому розгляду справи і винесенню 
арбітражного рішення.

• Прискорений процес розгля-
ду спорів;

• Фіксований розмір арбітраж-
ного збору;

• Повна конфіденційність про-
цесу розгляду;

• Автономія сторін щодо мови і 
закону;

• Можливість розгляду спорів в 
режимі «онлайн», що значно еконо-
мить судові витрати.

БЕЛЬГІЯ ЯК МІСЦЕ АРБІТРАЖУ

Геннадій ПАМПУХА

Gрезидент МНА «Європейська 
арбітражна палата», директор 
Міжнародного інституту експер-
тиз “I.I.Expertise”, управляючий 
партнер Незалежного інституту 
судових експертиз
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Захист бізнесу за допомогою 
альтернативних засобів врегулю-
вання комерційних спорів.

Місія Європейської арбітраж-
ної палати спрямована на допом-
огу і захист бізнесу і людей в різ-
них галузях права. Більше 9 років 
ЄАП об’єднує юристів, адвокатів, 
експертів і бізнесменів з 33 країн 
світу.

Свою детальність ЄАП здій-
снює за такими основними на-
прямками, як:

• Міжнародний комерційний 
арбітраж

• Міжнародна судова експертиза
• Освітній центр
• Центр комунікації
За роки своєї діяльності ЄАП 

акумулювала знання в сфері ар-
бітражу і системі альтернативного 
врегулювання спорів, в цілому. На-
разі при ЄАП діє Центр комуніка-
ції, який допомагає налагодити 
діалог між бізнесом, з одного боку, 
і юристами, з іншого боку. Таким 
чином, між учасниками комерцій-
ної діяльності та представниками 
юриспруденції, які його захищають, 
формується довіра і взаємовигідні 
зв’язки. Таким чином, на сьогод-
нішній день ЄАП – це майданчик 
для обміну досвідом, практикою, 
налагодженням ділових зв’язків між 
представниками арбітражних ін-
ституцій, юристами і бізнес-колами.

Що це означає для бізнесменів 
і адвокатів?

У разі, якщо Вам знадобиться 
юридична консультація для вирі-
шення спору в іншому арбітражно-
му центрі, з Регламентом якого Ви 
поки не знайомі, в ЄАП Ви можете 
отримати професійну юридичну 
допомогу та рекомендацію адво-
ката, який зможе супроводжувати 
бізнес-проект або вирішення спо-
ру в тій чи іншій юрисдикції світу 
спільно з Вашими адвокатами. Крім 
того, члени ЄАП знаходяться в 33 
країнах світу, тому якщо Вам або Ва-
шому клієнту потрібна підтримка в 
юрисдикції, в якій у Вас поки немає 
представництва, Ви можете знайти 
субпідрядника через систему ЄАП.

Чому ця система працює? У 
кожній країні світу діють свої за-

кони і своя специфіка ведення ко-
мерційної діяльності. При цьому, 
як правило, більшість юристів і ад-
вокатів, які супроводжують бізнес, 
є фахівцями матеріального права 
всього декількох країн. Саме тому 
роль ЄАП дає можливість залучи-
ти до юридичного супроводу біз-
нес-проектів фахівців з різних країн 
світу, а бізнес, в свою чергу, отримує 
юридичну підтримку незалежно від 
країни ведення комерційної діяль-
ності або резиденції контрагента.

Експертиза як інструмент 
вирішення спору

При Європейській арбітражній 
палаті діє Міжнародний центр 
судових експертиз. Фахівці Цен-
тру можуть проводити експертизу, 
як в рамках національного законо-
давства, так і так звану «міжнарод-
ну» експертизу. Експертиза також 
є ефективним інструментом для 
вирішення ділових конфліктів та 
збереження партнерських взає-
мовідносин між контрагентами на 
досудовому етапі вирішення спорів. 
Партнером ЄАП у сфері проведен-
ня експертиз є Міжнародний Ін-
ститут Експертиз I.I.Expertise, що 
об’єднує передових європейських 
експертів та проводить комплексні 
масштабні експертні дослідження 
в різних галузях спеціальних знань.  

Освітні проекти ЄАП
 При ЄАП діє освітній центр, 

який щорічно проводить змагання 
із судових дебатів. До слова, 15 груд-
ня 2017 р. у Києві стартує V Міжна-
родний конкурс з комерційного 

арбітражу, участь у якому візьмуть 
команди передових українських 
університетів. Місія даного освіт-
нього проекту – сприяти розвитку 
у студентів практичних навичок в 
сфері міжнародного комерційного 
права, арбітражу, медіації тощо.

Конкурс будується за моделлю 
розгляду в міжнародному арбітражі 
(за Регламентом МКАС при ЄАП) і 
проходить англійською мовою у два 
етапи, які включають заочну (підго-
товка меморандумів) і очну (дебати 
команд) частини. 

Також ЄАП регулярно прово-
дить навчальні семінари та прак-
тикуми не тільки для юристів, 
адвокатів, а й для підприємців та 
підприємств.

Комітет міжнародного арбіт- 
ражу при ААУ

Нещодавно Європейська ар-
бітражна палата очолила комітет 
міжнародного арбітражу при Асо-
ціації адвокатів України. Перед 
комітетом поставлені завдання 
проведення науково-практичних 
заходів, спрямованих на аналіз 
та узагальнення проблемних пи-
тань в сфері альтернативного вре-
гулювання спорів, а також виро-
блення пропозицій для внесення 
змін у законодавство, яке регулює 
дану сферу права. Окрім того, до 
завдань комітету також відноситься 
підвищення кваліфікації адвокатів 
та розширення спектру послуг їх 
послуг завдяки отриманню нових 
професійних знань у сфері комер-
ційного арбітражу. 



Участь у проекті ААУ «Каталог адвоката» дає можливість кожній особі знайти для себе професійного захис-
ника-адвоката, а адвокату показати свої знання та досвід, та розширити коло своєї діяльності.

Адвокат, член ААУ, має можливість взяти участь у проекті заповнивши АНКЕТУ на сайті ААУ після авто-
ризації. 

Детально ознайомитися з Положенням «Про Каталог адвокатів» можна на сайті ААУ:
www.uaa.org.ua. 

ААУ ПРЕЗЕНТУЄ ПРОЕКТ «КАТАЛОГ АДВОКАТА»

ПОДІЇ ААУ

ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ  
НОВООБРАНОГО ПРАВЛІННЯ ААУ 

30 листопада 2017 року в при-
міщенні IQ Business Center відбу-
лося перше засідання Правління 
ААУ нової каденції 2017- 2019 рр.

Участь у засіданні взяли всі 
члени Правління ААУ: Володимир 

Клочков, Віталій Наум, Олена Ко-
стюченко, Олександра Павленко, 
Антоніна Городецька, Олег Вдо-
вичен, Олександр Олійник, Віталій 
Мацелюх, Катерина Гупало, Кате-
рина Власюк. Голова Наглядової 

Ради – Ольга Дмитрієва, член Наг-
лядової Ради - Ігор Покотило.

Засідання відкрила Президент 
ААУ – Зоя Ярош, яка презентувала 
Стратегію розвитку ААУ на 2018 рік.

Голова Наглядової Ради ААУ 
Ольга Дмитрієва представила 
бюджет розвитку на наступний 
рік. Серед важливих стратегіч-
них питань: розподіл напрямів 
роботи серед членів Правління, 
внесення змін до Положення про 
членство та членські внески ААУ, 
призначення Президента Клубу 
майбутніх адвокатів ААУ, цілі та 
завдання, розвиток регіональних 
відділень та комітетів. 

ААУ бажає новому складу 
Правління ААУ нових цікавих 
проектів та програм, успіхів та но-
вих досягнень! 

ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«НАБУТТЯ ЧИННОСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС — 

ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ ТА ПЕРШІ ПІДСУМКИ»
Угода про асоціацію з ЄС 1 ве-

ресня 2017 року набула чинності в 
повному обсязі. Та імплементацій-
ні закони щодо захисту інтелекту-
альної власності досі не прийняті. 
А діючі в багатьох випадках супе-
речать угоді й створюють загрози 
масових судових спорів.

1 вересня 2017 року набрала 
повної сили дія Угоди про асоці-
ацію між Україною та Європей-
ським Союзом. Не дивлячись на 
те, що Україна мала достатньо 
часу через тривалий процес рати-
фікації з боку усіх держав-членів 

ЄС, значна частина національного 
законодавства й досі залишається 
не приведеною у відповідність до 
норм Угоди. Суттєвих змін мають 
зазнати багато сфер суспільного 
життя, у тому числі й сфера інте-
лектуальної власності.

Про це говорили на Міжна-
родній конференції «Набуття 
чинності Угоди про асоціацію з 
ЄС — готовність України та перші 
підсумки», організованої КНУ ім. 
Т.Шевченка, Комітетом з інтелек-
туальної власності Асоціації адво-
катів України (голова - Марія Ор-

тинська) та НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН України.

Із метою поділитися своїм уні-
кальним досвідом до Києва приїха-
ли представники сфери інтелекту-
альної власності з країн «Східного 
партнерства» — Грузії та Молдови, 
в яких аналогічні угоди про асоці-
ацію з ЄС запрацювали раніше, 
ніж в Україні. Також  приїхали  
фахівці з країн ЄС, які висвітлили 
європейські підходи стосовно ре-
гулювання сфери інтелектуальної 
власності. 
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В Україні однією із проблем пра-
возастосовної практики у криміналь-
ному процесі є визначення правового 
статусу майна, яке вилучається під 
час проведення обшуку, накладення 
чи не накладення на нього арешту, а 
звідси і стан дотримання права люди-
ни на мирне володіння своїм майном.

Актуальність цієї проблемати-
ки на сьогоднішній день викликана, 
перш за все, проведеною судовою 
реформою (закон N 2147-VIII від 
03.10.2017 року) та змінами внесени-
ми у зв’язку із цим до Кримінально-
го процесуального кодексу України 
(надалі – КПК України) щодо забез-
печення дотримання прав учасників 
кримінального судочинства та інших 
осіб правоохоронними органами під 
час здійснення досудового розсліду-
вання (закон 2213-VIII від 16.11.2017 
року), так звані Урядові зміни, які 
покликані захистити бізнес від тиску 
правоохоронних органів.

Указані зміни до Кримінально-
го процесуального кодексу України 
суттєво змінюють порядок звернення 
прокурора або слідчого за погоджен-
ням з прокурором до слідчого судді 
з клопотанням про надання дозволу 

на проведення обшуку, вимоги до 
клопотання та сам порядок розгля-
ду клопотання, порядок виконання 
ухвали слідчого судді на проведення 
обшуку, вводяться додаткові обов’яз-
ки слідчого і прокурора при прове-
денні обшуку та додаткові права для 
особи, в якої проводиться обшук, її 
захисника або адвоката.

І Урядовим законом, і законом за 
судовою реформою, прийняті зміни 
переслідують мету забезпечення пра-
ва людини на мирне володіння своїм 
майном, вдосконалення процедури 
проведення обшуку та вирішення 
питання арешту майна, яке вилучено 
у результаті його проведення, але чи 
зможе правоохоронна та судова си-
стема їх виконати та чи дійсно цими 
змінами буде належно врегульовано 
правила обшуку і арешту майна, змо-
же показати тільки час та практики 
застосування нових правових норм. 

КПК України проведення обшу-
ку відносить до слідчих дій, які мо-
жуть бути проведені за попереднім 
дозволом суду, а питання тимчасово 
вилученого майна та арешту майна 
до заходів забезпечення криміналь-
ного провадження, які застосовують-
ся на підставі судового рішення.

У статті 41 Конституцією Украї-
ни закріплено, що кожен має право 
володіти, користуватися і розпоряд-
жатися своєю власністю. Конститу-
ційна гарантія відображена у ст. 16 
КПК України, якою передбачено, 
що позбавлення або обмеження пра-
ва власності під час кримінального 
провадження здійснюється лише 
на підставі вмотивованого судового 
рішення, ухваленого в порядку, пе-
редбаченому цим Кодексом. На під-
ставах та в порядку, передбачених 
цим Кодексом, допускається тимча-
сове вилучення майна без судового 
рішення.

Статтею 30 Конституції України 
гарантовано недоторканність жит-
ла, де зазначено, що не допускається 
проникнення до житла чи до іншого 
володіння особи, проведення в них 
огляду чи обшуку інакше як за вмо-

тивованим рішенням суду. Принцип 
недоторканності житла закріплено у 
ст. 13 КПК України. 

Зміст вказаного принципу роз-
крито у ч. 1 ст. 233 КПК України, яка 
передбачає, що ніхто не має права 
проникнути до житла чи іншого во-
лодіння особи з будь-якої метою, 
інакше як лише за добровільною зго-
дою особи, яка ними володіє, або на 
підставі ухвали слідчого судді, крім 
випадків, установлених частиною 
третьою цієї статті.

Визначення понять «житло та 
інше володіння особи» надано у ч. 
2 ст. 233 КПК України, відповідно до 
змісту якої під житлом особи розумі-
ється будь-яке приміщення, яке знахо-
диться у постійному чи тимчасовому 
володінні особи, незалежно від його 
призначення і правового статусу, та 
пристосоване для постійного або тим-
часового проживання в ньому фізич-
них осіб, а також всі складові части-
ни такого приміщення. Не є житлом 
приміщення, спеціально призначені 
для утримання осіб, права яких обме-
жені за законом. Під іншим володін-
ням особи розуміються транспортний 
засіб, земельна ділянка, гараж, інші 
будівлі чи приміщення побутового, 
службового, господарського, виробни-
чого та іншого призначення тощо, які 
знаходяться у володінні особи. 

Констатуємо, що стан дотриман-
ня права людини на недоторканість 
житла чи іншого її володіння пере-
буває на критичному рівні, вислов-
лювання «Мій дім – моя фортеця» 
стає неактуальним, незабезпечення 
державою гарантованих прав люди-
ни стає нормою для правоохоронної 
системи України, а судовий контроль 
є вкрай неефективним.

Будь-яке гарантоване право лю-
дини, відповідно до Конституції 
України, має бути зоною свободи 
людини від втручання держави. Дер-
жава, в особі своїх органів державної 
влади, зобов’язана дотримуватись (не 
порушувати) таких прав за будь-яких 
обставин, а втручання держави у 
права людини має бути виключним, 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АРЕШТУ МАЙНА, 
ВИЛУЧЕНОГО ПІД ЧАС ОБШУКУ

Костянтин ДОРОШЕНКО

Адвокат, партнер АО «Лещенко, 
Дорошенко і партнери»
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максимально обґрунтованим і зрозу-
мілим для особи. Особа має розуміти 
при кожному випадку втручання (по-
рушення) в її гарантовані конститу-
ційні права на недоторканість житла, 
що держава здійснила таке втручан-
ня виключно із законною метою та на 
підставі закону.

На практиці ж, правоохорон-
на система не цурається нехтувати 
правами людини, а суд не здійснює 
належний контроль при наданні до-
зволу на обшук. Тому, в кінці цього 
«шляху» залишається людина, яка 
так і не розуміє чому її право на не-
доторканість житла та право мирного 
володіння своїм майном порушено, 
чому її позбавили можливості воло-
діти своїми речами та зрештою, через 
недосконалість та недостатню урегу-
льованість, яким чином діяти та як 
відновити своє порушене право і по-
вернути вилучене майно.

Розповсюдженою явищем є коли 
слідчим планується проведення 
обшуків у всіх відомих імовірного 
підозрюваного місцях проживання, 
реєстрації, тимчасового перебуван-
ня такої особи, за місцем роботи, ав-
томобілі, гаражі, будинку, тощо, в 
місцях де проживають батьки, діти 
такої особи, батьки дружини/чолові-
ка, і, навіть, у дідусів і бабусь, сестер 
і братів різного ступеня спорідненя. 
Тобто, обшук проводиться фактично 
у осіб, які не мають процесуального 
статусу в кримінальному проваджен-
ні, але їх право недоторканості житла 
зазнає порушення чи обмеження, у 
ході обшуку вилучають майно та поз-
бавляють права володіння і користу-
вання у звичний для них спосіб своїм 
майном.

Серед причин можна виділити 
сталу практику роботи правоохорон-
них органів України, яку ані КПК 
України 2012 року, а ні реформа пра-
воохоронної системи не змогла пере-
форматувати систему на дотримання 
прав людини. Часто на практиці слід-
чими підміняється мета проведення 
обшуку, і під приводом відшукання 
та вилучення речей і документів, че-
рез специфіку слідчої дії – обшуку, 
здійснюється психологічний тиск на 
підозрюваного та членів його сім’ї і 
близьких родичів, так зване триман-

ня у страху та створення у них уяви 
безправності і безпорадності перед 
правоохоронною системою, хоча от-
римати речі і документи, які слідчий 
планував відшукати та вилучити, 
можна шляхом проведення інших 
слідчих дій чи застосувати менш 
обтяжливі для прав людини заходи 
забезпечення кримінального прова-
дження.

Рівнозначною причиною можна 
назвати неналежний судовий кон-
троль слідчих суддів при вирішенні 
клопотань сторони обвинувачення 
про надання дозволу на проведення 
обшуку.

Частіше за все розгляд слідчим 
суддею клопотання прокурора чи 
слідчого за погодженого з прокуро-
ром, про надання дозволу на прове-
дення обшуку носить формальний 
характер, розгляд відбувається з 
порушенням порядку визначеного 
КПК України, а саме слідчий вносить 
до суду ряд клопотань про надання 
дозволу на обшуку, автоматизованою 
системою визначається слідчий суддя 
для їх розгляду, який розглядає кло-
потання без встановлення всіх вимог 
закону для поданого клопотання, без 
встановлення реальної мети прове-
дення обшуку та достатності підстав 
вважати, що мету обшуку буде досяг-
нуто і досягнути її в інший спосіб є 
не можливим, без встановлення, що 
речі і документи, які планується ви-
лучити, знаходяться саме у житлі чи 
володінні особи, без встановлення ре-
альних ризиків знищення чи пошко-
дження майна або втечі особи, тобто 
без прискіпливої перевірки фактів і 
доводів, які наводить слідчий, слід-
чий суддя виносить ухвалу про на-
дання дозволу на проведення обшуку 
навіть у осіб, які відношення до кри-
мінального правопорушення у кри-
мінальному провадженні не мають, 
а сам розгляд клопотань зводиться до 
копіювання тексту клопотання орга-
ну досудового розслідування у поста-
новлену ухвалу, текст якого або якої, 
як зустрічається на практиці, слідчий 
надає на з’ємному носії інформації. 

Не менш важливою причиною 
є неналежний нагляд прокурора у 
кримінальному провадженні при 
здійсненні функції нагляду за досу-

довим розслідуванням. 
Розповсюдженими порушеннями 

є недостатня перевірка прокурором 
вимог закону щодо зазначення слід-
чим у клопотанні власника житла 
чи іншого володіння, встановленого 
належними доказами; не розкриття 
у клопотанні мети проведення обшу-
ку у певної особи та причин чому її 
досягти неможливо у менш обтяжли-
вий для особи спосіб; недостатня пе-
ревірка обсягу речей і документів, які 
слідчий має намір вилучити під час 
обшуку та відокремлення з них тих, 
що дійсно мають значення для кри-
мінального провадження і тих, які 
безпідставно слідчий зазначає у кло-
потанні; а також ігнорування вимог 
щодо доведення обставин, що речі 
і документи, які є намір відшукати і 
вилучити, дійсно знаходяться у тому 
чи іншому житлі або володінні особи, 
дотримання яких безумовно зменши-
ло б кількість необґрунтованих кло-
потань та проведення обушків із по-
рушенням вимог закону.

З цього висновок, що незважаючи 
на встановлену законом процедуру 
надання дозволу на обшук, і слід-
чий, і прокурор, і суд сприймають її 
як формальність, не замислюючись 
над наслідками такого формального 
підходу до вирішення цього, без пе-
ребільшення, важливого криміналь-
но-процесуального питання. 

Внесені зміни до КПК України 
покликані врегулювати процедуру 
отримання дозволу суду на прове-
дення обшуку та процедуру судового 
розгляду щодо надання дозволу на 
обшук, зокрема, у новій редакції із 
суттєвими змінами викладено ст. 234 
КПК України.

Змінами до ст. 234 КПК України 
встановлено додаткові вимоги до кло-
потання прокурора чи слідчого, за по-
годженням з прокурором, які у порів-
няні з попередньою редакцією статті, 
полягають в наступному. 

Законодавцем розширено вимоги 
до необхідності зазначення у клопо-
танні переліку документів і речей, які 
планується вилучити під час обшуку, 
виклавши п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК Украї-
ни в редакції, згідно якої клопотання 
повинно містити відомості про «ін-
дивідуальні або родові ознаки речей, 
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документів, іншого майна або осіб, 
яких планується відшукати, а також 
їхній зв’язок із вчиненим криміналь-
ним правопорушенням». На відміну 
від минулої редакції (примітка: «речі, 
документи або осіб, яких плануєть-
ся відшукати») закон не містив ані 
обов’язку зазначення у клопотанні 
індивідуальних/родових ознак речей, 
документів, іншого майна, осіб, як не 
містив обов’язку слідчого зазначення 
їх зв’язку із кримінальним правопору-
шенням, що призводило до вилучен-
ня слідчим речей і документів, які не 
мають жодного відношення до кримі-
нального правопорушення у кримі-
нальному провадженні, так і до роз-
повсюдженої практики не накладення 
у подальшому на таке майно арешту 
і фактичної відсутності встановленого 
законом механізму повернення осо-
бою вилученого майна, яке не має зна-
чення до розслідуваного криміналь-
ного правопорушення.

Для того, щоб визначити, що ж є 
речами, визначені індивідуальними 
або родовими ознаками, необхідно 
звернутися до Цивільного кодексу 
України.

Відповідно до ч. 1 ст. 184 ЦК Укра-
їни, річ є визначеною індивідуаль-
ними ознаками, якщо вона наділена 
тільки їй властивими ознаками, що 
вирізняють її з-поміж інших однорід-
них речей, індивідуалізуючи її.

Згідно ч. 2 ст. 184 ЦК України, річ 
є визначеною родовими ознаками, 
якщо вона має ознаки, властиві усім 
речам того ж роду, та вимірюється 
числом, вагою, мірою.

На нашу думку, необхідною ви-
могою було доповнено закон пунк-
том 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, яким 
зобов’язано зазначати у клопотанні 
«обґрунтування того, що доступ до 
речей, документів або відомостей, 
які можуть у них міститися, немож-
ливо отримати органом досудового 
розслідування у добровільному по-
рядку шляхом витребування речей, 
документів, відомостей відповідно до 
частини другої статті 93 цього Кодек-
су, або за допомогою інших слідчих 
дій, передбачених цим Кодексом, а 
доступ до осіб, яких планується від-
шукати, - за допомогою інших слід-
чих дій, передбачених цим Кодексом. 

Зазначена вимога не поширюється на 
випадки проведення обшуку з метою 
відшукання знаряддя кримінального 
правопорушення, предметів і доку-
ментів, вилучених з обігу.».

 У контексті вимог до клопотан-
ня законодавець розширив і вимоги 
щодо необхідності доведення проку-
рором або слідчим у судовому засі-
данні слідчому судді, що «за встанов-
лених обставин обшук є найбільш 
доцільним та ефективним способом 
відшукання та вилучення речей і 
документів, які мають значення для 
досудового розслідування, а також 
встановлення місцезнаходження роз-
шукуваних осіб, а також заходом, 
пропорційним втручанню в особисте 
і сімейне життя особи.».

На сьогоднішній день, закон фак-
тично дозволяв слідчому вилучати 
речі і документи за абстрактним опи-
сом, без визначення і зазначення їх 
родових та індивідуальних ознак, їх 
зв’язку із кримінальним правопору-
шенням, яке розслідується у кримі-
нальному провадженні, що зумовлює 
спірну правозастосовну практику 
щодо відношення вилученого майна 
до такого, на яке прямо надано дозвіл 
суду на вилучення, або до майна, яке 
є тимчасово вилученим, і потребує 
подальшого арешту або поверненню 
її особі, в якої воно було вилучено. 

Таким чином, внесеними зміна-
ми до ст. 234 КПК України, виконан-
ня яких на практиці реально зможе 
зменшити кількість фактів безпід-
ставного проведення обушків та ви-
лучення речей і документів, які не 
мають значення для розслідування 
кримінального правопорушення, і 
тим самим посилить гарантії недо-
торканості житла чи іншого воло-
діння особи, і, як наслідок, має бути 
вирішена проблема правого статусу 
майна вилученого під час обшуку 
та необхідності вирішення питання 
його арешту.

Суттєвих змін зазнали правові 
норми, якими регулюється порядок 
проведення судового засідання з роз-
гляду питання про надання дозволу 
на проведення обшуку, та порядок 
проведення самого обшуку слідчим, 
оскільки законодавець зобов’язав 
застосовувати технічну фіксацію 

судового засідання при вирішенні 
слідчими суддями на досудовому 
розслідуванні питань винесених сто-
ронами на їх розгляд (ч. 4 ст. 107 КПК 
України), ввів обов’язкову фіксацію 
слідчим проведення обшуку із засто-
суванням аудіо- та відеозапису (ч. 10 
ст. 236 КПК України), а також позба-
вив слідчого права забороняти учас-
никам під час обшуку користуватися 
правовою допомогою адвоката або 
представника (абз. 3 ч. 3 ст. 236 КПК 
України).

Крім того, у ч. 6 ст. 107 КПК Украї-
ни встановлено кримінально-процесу-
альну санкцію, якою передбачено, що 
незастосування технічних засобів фік-
сування кримінального провадження 
у випадках, якщо воно є обов’язковим, 
тягне за собою недійсність відповід-
ної процесуальної дії та отриманих 
внаслідок її вчинення результатів, за 
винятком випадків, якщо сторони не 
заперечують проти визнання такої дії 
та результатів її здійснення чинними.

Не можна не погодитись, що вка-
зані внесені зміни до ст.ст. 107, 236 
КПК України, значно спростять робо-
ту адвоката при наданні правової до-
помоги особі у справах про повернен-
ня вилученого під час обшуку майна. 

Однак, наряду із прогресивними 
указаними вище позитивними зміна-
ми до закону, законодавець, на нашу 
думку, створив нові перешкоди для 
належного розгляду слідчими суддя-
ми внесених на їх розгляд клопотань 
сторони обвинувачення щодо прове-
дення обшуку.

Змінами до ч. 2 ст. 234 КПК Украї-
ни, якими її викладено в іншій редак-
ції: «Обшук проводиться на підставі 
ухвали слідчого судді місцевого суду, 
в межах територіальної юрисдикції 
якого знаходиться (зареєстрований) 
орган досудового розслідування як 
юридична особа».

У разі якщо фактичне місцезна-
ходження структурного підрозділу 
органу досудового розслідування 
відрізняється від зареєстрованого міс-
цезнаходження органу досудового 
розслідування як юридичної особи, 
обшук проводиться виключно на під-
ставі ухвали слідчого судді місцевого 
суду за зареєстрованим місцезнахо-
дженням органу досудового розсліду-
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вання як юридичної особи.», усклад-
нено практичну реалізацію інших 
положень ст. 234 КПК України, що 
може призвести до ще більш загрозли-
вої ситуації, аніж та, що існує.

Наприклад, після вступу (15 груд-
ня 2017 року) у законну силу зазна-
чених змін до, місцевим судом, який 
розглядатиме клопотання слідчих 
слідчих підрозділів Головного управ-
ління Національної поліції в місті 
Києві та Головного управління Наці-
ональної поліції в Київській області, а 
це 10 районних управлінь у м. Києві, 
11 відділ та 26 відділень у Київській 
області, слідчих слідчих підрозділів 
Державної фіскальної служби Украї-
ни та Головного управління Держав-
ної фіскальної служби у місті Києві, 
слідчих слідчих підрозділів Служби 
безпеки України, буде Шевченків-
ський районний суд м. Києва, хоча 
на сьогоднішній день диспозиція ст. 
234 КПК України дозволяла вирішу-
вати питання надання дозволу на об-
шук слідчому судді місцевого суду, де 
розташований слідчий підрозділ від-
повідного органу досудового розслі-
дування. І такий приклад можна при-
вести по кожному регіону України.

Варто зауважити, що внесеними 
змінами до КПК України нові правила 
підсудності розгляду клопотань слід-
чих підрозділів встановлені не лише 
щодо надання дозволу на проведення 
обушку, але і для вирішення всіх кло-
потань про застосування заходів забез-
печення кримінального провадження 
(ч. 2 ст. 132 КПК України), у т.ч. кло-
потань про застосування запобіжних 
заходів (ч. 1 ст. 184 КПК України).

Тому, враховуючи шалене наван-
таження на слідчих суддів місцевих 
суддів за місцем реєстрації органу 
досудового розслідування після на-
брання чинності з 15 грудня 2017 року 
змін до КПК України, неукомплекто-
ваність місцевих суддів суддями, ви-
никає сумнів, що зміни до ст. 234 КПК 
України, якими фактично посилено 
конституційні гарантії в частині не-
доторканості житла чи іншого воло-
діння особи, запобігання невиправда-
ному втручанню в приватне і сімейне 
життя, а також і зменшення фактів не-
виправданого проведення обшуку та 
неправомірного і невиправданого поз-

бавлення особи права мирно володіти 
своєю власністю, стануть ефективним 
механізмом запобігання вказаним по-
рушенням, дотримання прав людини 
та будуть забезпечені ефективним 
судовим контролем щодо надання 
дозволу на проведення обшуку та по-
дальшого вирішення питання про на-
кладення арешту на майно, дозвіл на 
вилучення якого слідчим суддею не 
надавався, або ж його повернення, як 
тимчасово вилученого майна.

У порівнянні з діючою редакці-
єю статей Глави 16 та Глави 17 КПК 
України, якими регулюється питання 
тимчасово вилученого майна та на-
кладення арешту на майно, то змін 
вони не зазнали, але практика їх за-
стосування має змінитися з ураху-
ванням встановлення нових правил 
обушку та внесених змін до ст.ст. 234, 
236 КПК України.

За приписами ч. 1 ст. 167 КПК 
України, тимчасовим вилученням 
майна є фактичне позбавлення підо-
зрюваного або осіб, у володінні яких 
перебуває зазначене у частині другій 
цієї статті майно, можливості володі-
ти, користуватися та розпоряджа-
тися певним майном до вирішення 
питання про арешт майна або його 
повернення.

За правилом ч. 2 ст. 177 КПК Укра-
їни, тимчасове вилучення майна може 
здійснюватися також під час обшуку.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК 
України, яка в новій редакції цієї стат-
ті змін не зазнала, при обшуку слід-
чий, прокурор має право тимчасово 
вилучати речі, які мають значення для 
кримінального провадження. Вилуче-
ні речі та документи, які не входять 
до переліку, щодо якого прямо нада-
но дозвіл на відшукання в ухвалі про 
дозвіл на проведення обшуку, та не 
відносяться до предметів, які вилучені 
законом з обігу, вважаються тимчасо-
во вилученим майном. 

Відповідно до ст. 169 КПК Укра-
їни, тимчасово вилучене майно по-
вертається особі, у якої воно було 
вилучено: 1) за постановою прокуро-
ра, якщо він визнає таке вилучення 
майна безпідставним; 2) за ухвалою 
слідчого судді чи суду, у разі відмови 
у задоволенні клопотання прокурора 
про арешт цього майна; 3) у випадках, 

передбачених частиною п’ятою статті 
171, частиною шостою статті 173 цього 
Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, 
клопотання слідчого, прокурора про 
арешт тимчасово вилученого майна 
повинно бути подано не пізніше на-
ступного робочого дня після вилу-
чення майна, інакше майно має бути 
негайно повернуто особі, у якої його 
було вилучено.

На сьогоднішній день, незважа-
ючи на визначеність норм кримі-
нального процесуального закону, 
які визначають статус майна, дозвіл 
на вилучення якого прямо неперед-
бачено ухвалою суду на проведен-
ня обшуку, регулюють і процедуру 
накладення арешту на майно, і про-
цедуру повернення такого майно 
особі, в якої воно було вилучено, все 
ж таки на практиці залишається про-
блемним питання щодо накладення 
арешту на майно органом досудового 
розслідування, так і питання діяльно-
сті захисника та адвоката при надан-
ні правової допомоги особі під час 
вирішення питання про накладення 
арешту на майно, яке було вилучено 
під час обшуку, так і при вирішенні 
питання про повернення тимчасово 
вилученого майна під час проведен-
ня обшуку.

На практиці вказані вище правові 
норми мали би чітко застосовуватись, 
оскільки є зрозумілими і фактично 
широкому тлумаченню не підляга-
ють, так як, якщо ухвала суду не місти-
ла конкретно зазначеного документу 
або речі, наділених індивідуальними 
ознаками, або родовими, які неможли-
во було б відокремити серед інших ін-
дивідуально визначених або родових 
речей і документів, то такі речі мали 
б мати статус тимчасово вилучено-
го майна і підлягали б арешту, якщо 
вони мають значення для криміналь-
ного провадження, як доказу або є 
майном, яке може бути конфісковано 
чи до якого могла б бути застосована 
спецконфіскація, або ж повернуті осо-
бі, в якої вилучались.

Однак, розповсюдженою практи-
кою є зазначення в клопотаннях про 
надання дозволу на проведення об-
шуку речей і документів, які містять 
лише їх абстрактні формулювання і 
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абстрактні описи, що не дозволяють 
віднести і визначити такі речі чи до-
кументи як індивідуально визначені 
або ж родові речі. У свою чергу, такі 
ж конструкції знаходили своє відо-
браження в ухвалах слідчого судді 
про надання дозволу на проведення 
обшуку, що в подальшому усклад-
нювало, по-перше, розподілити ті чи 
інші речі або документи до таких, на 
які надано дозвіл на вилучення, так і 
до тих, на які відповідний дозвіл не 
надавався, а по-друге, створювало і 
передумови для неможливості особі 
повернути речі і документів, які не 
відносились до тих, на які надано доз-
віл суду на вилучення, шляхом звер-
нення до слідчого судді зі скаргою на 
бездіяльність слідчого чи прокурора, 
яка полягає у неповерненні тимчасо-
во вилученого майна (п. 1 ч. 1 ст. 303 
КПК України).

Змінами внесеними до п. 7 ч. 3 ст. 
234 КПК України, в редакції, що кло-
потання прокурора або слідчого, за 
погодженням з прокурором, повинно 
містити відомості про «індивідуальні 
або родові ознаки речей, документів, 
іншого майна або осіб, яких плану-
ється відшукати, а також їхній зв’язок 
із вчиненим кримінальним правопо-
рушенням», покликано врегулювати 
саме питання не конкретизованності 
майна, яке підлягає вилученню під 
час обшуку, викорінення практики 
роботи правоохоронних органів та 
слідчих суддів щодо зазначення в 
ухвалах абстрактних формулювань 
і описів майна, без зазначення інди-
відуальних чи родових ознак такого 
майна, яке і створювало в подаль-
шому перешкоди у вірному застосу-
ванню положень закону, котрі регу-
люють питання правового режиму 
тимчасово вилученого майна та на-
кладення на нього арешту чи повер-
ненню особі.

Без зазначених змін до п. 7 ч. 3 ст. 
234 КПК України, на практиці ставало 
проблематичним питання для осіб, а 
так само і для захисника чи адвоката 
особи, щодо повернення вилученого 
у них майна під час обшуку, дозвіл на 
яке прямо не був передбачений ух-
валою слідчого судді, і у переважній 
більшості таких випадків, доведення 
обставин, що вилучене майно підля-

гає поверненню, як тимчасово вилу-
чене, перекладалось на самих осіб, в 
яких воно було вилучено, доводячи, 
що визначені в ухвалі суду про на-
дання дозволу на обшук речі і доку-
менти, де було зазначено лише поло-
ження закону і застосовано шаблону 
фразу «…, що мають значення для 
кримінального провадження», не є ін-
дивідуально визначеними речами чи 
родовими, та не мають будь-якого від-
ношення до кримінального правопо-
рушення, яке перебуває у проваджен-
ні органу досудового розслідування.

З 15 грудня 2017 року прокурор 
або слідчий, за погодженням з проку-
рором, у своєму клопотанні, а відпо-
відно і слідчий суддя у постановленій 
ухвалі обов’язково повинні зазначати 
індивідуальні або родові ознаки ре-
чей, документів, іншого майна або 
осіб, яких планується відшукати, а 
також їхній зв’язок із вчиненим кри-
мінальним правопорушенням, що 
дозволить на практиці відмежовува-
ти речі, документи та інше майно, 
на яке надано дозвіл на вилучення, 
від тимчасово вилученого майна, і 
врегулює питання повернення тако-
го майна у випаду не накладення на 
нього арешту.

Прогалиною на сьогодні залиша-
ється питання правового статусу май-
на, дозвіл на вилучення якого надано 
ухвалою слідчого судді про надання 
дозволу на проведення обшуку. Фак-
тично на практиці таке майно не є 
тимчасово вилученим, і не є майном 
на яке накладено арешт, а звідси фак-
тично випливає відсутність у особи 
права вимагати у слідчого чи проку-
рора повернення такого майна, як і 
права звертатися з клопотанням про 
повернення майна або скаргою на 
бездіяльність слідчого чи прокурора, 
що полягає у неповерненні такого 
майна, або ж із скаргою на дії слід-
чого чи прокурора щодо вилучення 
такого майна під час обшуку, якщо 
воно не має доказового значення для 
кримінального правопорушення, 
не може бути об’єктом конфіскації 
чи спецконфіскації, тобто фактично 
чинний Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України не містить спосо-
бу захисту права особи на володіння 
і користування своїм майном, дозвіл 

на вилучення якого надано ухвалою 
слідчого судді про надання дозволу 
на проведення обшуку, не містить і 
процесуально встановленої проце-
дури для особи та права на звернен-
ня до слідчого судді, для здійснення 
судового контролю, з клопотанням 
або скаргою щодо перевірки право-
мірності і обґрунтованості вилучення 
майна під час обшуку та встановлен-
ня обставин, за яких воно має значен-
ня для кримінального провадження 
чи навпаки має бути повернено осо-
бі, в якої вилучено, або ж процедури, 
яку особа мала б можливість і право 
реалізувати, якщо із сплином часу 
відпали підстави вважати, що май-
но має значення для кримінального 
провадження.

За таких обставин доцільно вне-
сти зміни до КПК України і передба-
чити право осіб, майно яких вилучено 
під час обшуку, дозвіл на вилучення 
якого надано ухвалою слідчого судді, 
порушувати процедуру повернення 
вилученого майна під час обшуку, або 
ж перегляду обґрунтованості його ви-
лучення та утримання органом досу-
дового розслідування та/або перегля-
ду зі сплином часу обставин, за яких 
утримання такого майна є виправда-
ним, і підстави для вилучення і утри-
мання такого майна не зменшились 
і не відпали, що було б достатньою 
гарантією для осіб мати ефективний 
засіб юридичного захисту від свавіль-
ного позбавлення права вільно і мир-
но володіти, користуватися і розпоря-
джатися своїм майном.

Зважаючи, що чинний КПК 
України не містять, ані правового 
статусу майна, дозвіл на вилучення 
якого надано ухвалою слідчого судді 
про надання дозволу на проведення 
обшуку, ані ефективного засобу юри-
дичного захисту свого права володін-
ня, користування і розпорядження 
майном, то на практиці воно може 
утримуватись протягом усього часу 
здійснення досудового розслідуван-
ня кримінального правопорушення 
в межах граничних строків досудово-
го розслідування, визначених ст. 219 
КПК України, до прийняття кінце-
вого рішення у кримінальному про-
вадженні, передбаченого Главою 24 
КПК України. 
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СТАТТЯ

Как выбрать специалиста- 
полиграфолога?

Выбирая полиграфолога особое 
внимание следует на профессиона-
лизм. Существует реальный риск, 
что нанятый вами специалист-по-
лиграфолог будет некомпетентен, 
тогда дорогостоящая услуга по де-
текции лжи будет бесполезна для 
дела. В настоящее время существу-
ет множество школ детекции лжи. 
Обучение в большинстве подобных 
школ, заключается в прохождении 
двухдневных или недельных кур-
сов. Поэтому стоит задать несколько 
вопросов специалисту: «Где обучал-
ся?», «Почему выбрал именно эту 
школу?», «В каком году?».

Важным критерием будет на-
личие высшего образования, пси-
хологического или юридического. 
Курсы переподготовки, повышения 
квалификации и посещаемые обра-
зовательные мероприятия по смеж-
ным темам. Всегда уточняйте.

Нанимая полиграфолога убе-
дитесь в наличии опыта реальных 
исследований. Так же имеет зна-
чения предыдущие места работы, 

наиболее квалифицированными 
считаются полиграфологи, имею-
щие опыт работы в ведомственных 
структурах, так как проверки по 
уголовным делам являются наибо-
лее сложными «жесткими» по срав-
нению с кадровыми. 

Можно ли обмануть полиграф?
Современный полиграф фик-

сирует сигналы, поступающие с 
датчиков, которые прикреплены к 
различным участкам тела. Считает-
ся, что произнесение лжи будет вы-
зывать более высокий уровень воз-
буждения, чем сообщение правды. 
Некоторые модели детекторов лжи 
способны зафиксировать десятки 
физиологических параметров об-
наруживая их мельчайшие измене-
ния. Полиграф – это медико-биоло-
гический прибор. 

В интернете много информации 
о том, как обмануть полиграф, но как 
правило предоставленная информа-
ция никакого отношения к реальным 
проверкам не имеет. Подобные ме-
тоды будут успешны если исследо-
вание будет проводить неквалифи-
цированный специалист, а детектор 
лжи обмануть не получиться.

Как определить ложь без 
полиграфа?

Тема определения лжи без по-
лиграфа интересует многих. Давно 
известно, что невербальное поведе-
ние человека более информативно, 
чем его вербальное поведение. Лже-
цы боясь быть разоблаченными, 
испытывают сильное напряжение, 
которое отражается в невербальные 
поведения. Когда человек лжёт его 
речь противоречит поведению.

Чаще всего лжец не заменяет 
истину ложью, а просто искажает 
подачу истины. Но из-за напряже-
ния он в любом случае выдает себя. 
Нужно просто быть внимательным 
наблюдателем и сосредоточенным. 
Предлагаю, рассмотреть самые по-
пулярные способы, которыми не-
честный человек будет пытаться вве-
сти в заблуждение и уйти от ответа:

• Обманщик настолько при-
выкает к оправданиям, что они 
становятся его второй натурой. 

Естественно, чем больше человек 
оправдывается, чем сильнее пы-
тается скрыть какую-то информа-
цию. Оправдания – общая черта 
всех типов вербальных признаков 
обмана.

• Один из самых простых спосо-
бов отложить ответ на вопрос. Ино-
гда собеседник переформулирует 
вопрос, а иногда повторяет слово в 
слово. Зачастую это делается с иро-
нией или сарказмом.

• Внезапный приступ тупости, 
еще один паттерн увертки. Когда со-
беседник задает вам встречные вопро-
сы, симулируя тупость, целью являет-
ся «замутить» воду и сбить с толку.

• Ситуативный перфекционист  
для них в жизни не бывает полуто-
нов. Все либо белое, либо черное. 
Использование этих паттернов 
человеком в момент лжи, это, как 
правило стремление к позитивной 
социальной оценке.

• Тирада отличается от оговор-
ки (речевой утечки) и увертки. Здесь 
ошибкой являются не одно слова 
или фраза, а большой набор фраз, 
зачастую эмоционально окрашен-
ных. Лжец таким образом старается 
не допустить собеседника к скры-
ваемой информации, забалтывая 
его. Эмоции «захлестывают», и он 
не сразу осознает последствия своих 
откровений. Осознание приходит, 
как правило, тогда, когда слова лже-
ца фиксируются и предъявляются 
ему в качестве доказательств или 
последствий.

• Самый сложный для распозна-
вания прием – заранее придуман-
ная история. 

Все эти приемы обманщик ис-
пользует бессознательно, если вам 
удалось отследить такие признаки, 
то без колебаний задавайте больше 
уточняющих вопросов собеседнику.

Можно ли научиться распоз-
навать ложь?

Да, можно. Если вы решили по-
лучить для себя навыки распозна-
вания лжи, Вам стоит обратиться к 
опытному специалисту. По моему 
мнению, этот навык нельзя приоб-
рести читая книги. 

ПСИХОЛОГІЯ БРЕХНІ АБО ЯК РОЗПІЗНАТИ ОБМАН?

Дмитрий ОВЧИННИКОВ 

Засновник проекту 18camel.com, 
експерт з розпізнавання брехні та 
невербальної поведінки, полігра-
фолог, ведучий спеціалізованих 
тренінгів з профайлінгу



29 №6 (29) листопад – грудень 2017 р.

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ ААУ

ВСТУПНІ ТА ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
Вступний членський внесок сплачується заявником та подається разом із Заявою про вступ до засідання Правління Асоціації 
адвокатів України. 

Щорічні членські внески зараховуються строком на 1рік (360 днів). 
Розмір внеску за членство в кожному з комітетів складає 50 грн. 

Реквізити для оплати:
Отримувач платежу – ВГО «Асоціація адвокатів України» 
Поточний рахунок отримувача – 26001153697 
Найменування установи банку – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Код установи банку – 380805
Код ЄДРПОУ – 34294645
Копію документу про сплату Ви можете надіслати до Секретаріату ААУ поштою, факсом, електронною поштою або передати 
особисто.

Оплата може також бути здійснена он-лайн через веб-сайт ААУ http://www.uaa.org.ua/payment.php. 

ВСТУПНИЙ ТА ЩОРІЧНІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

Вид внеску Розмір внеску, грн.  

Вступний внесок  500.00 
 

 
АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ ВСІХ БАЖАЮЧИХ АДВОКАТІВ ДОЛУЧИТИСЯ ДО РОБОТИ КОМІТЕТІВ ААУ.

Організації та маркетингу адвокатської діяльності
Інтелектуальної власності 
Господарського права та процесу
Земельного та аграрного права
Взаємовідносин з іноземними об’єднаннями юристів, адвокатами
Сімейного права
Корпоративного права
З міжнародного арбітражу
Трудового права 
Банківського права
Фінансового права
Медичного та фармацевтичного права
Кримінального права та процесу
Міжнародного права
Митного права
Податкового права
З нерухомості та будівництва
З юридичної освітньої політики
Захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності
З питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів
З морського права

 
 ЗАГАЛЬНА СУМА ДО СПЛАТИ: 

ФОРМА ОПЛАТИ (вкажіть, будь ласка, форму здійснення оплати внесків) 

1 банківський переказ 1 он-лайн

Більш детальна інформація щодо роботи комітетів за посиланням: http://www.uaa.org.ua/about/komitety/ 

Звідки Ви дізналися про ААУ?* __________________________________________________________________________________ 
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ПАРТНЕРИ ААУ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ААУ:

ПАРТНЕРИ ААУ:

ВГО «Асоціація адвокатів України» 
вдячна партнерам за підтримку.

Запрошуємо долучатися
до наших заходів!
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