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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є 

одним із найнебезпечніших явищ, що негативно впливає на розвиток будь-якої 

держави, в тому числі й України, оскільки спричиняє шкоду суспільній безпеці, 

створює загрозу життю та здоров’ю людей. За оцінками міжнародних експертів, 

через Україну проходить понад 10% загальноєвропейського наркотичного трафіку, 

що в грошовому еквіваленті перевищує $4-5 млрд. на рік. Значну частку становлять 

кокаїн, синтетичні наркотики з Індії та Китаю, афганський героїн. Територією 

України постійно здійснюються спроби провозити чималі партії маріхуани з країн 

Африки транзитом через Молдову до Росії. 

Відповідно до статистичних даних ГСУ СБ України, якщо в 2011 р. було 

зареєстровано 305 випадків вчинення злочину, передбаченого ст. 305 КК України, у 

2012 р. – 303, то в 2013 р. – вже 749 випадків, що підтверджує оприлюднені 

Європолом дані про те, що Україна стає новою точкою ввезення наркотиків до країн 

ЄС. У 2014 р. цей показник знизився до 420, за 4 місяці 2015 р. – зареєстровано 211 

випадків, що, на наш погляд, зумовлено політичною ситуацією в Україні, 

відкритістю її митних кордонів на східних та південних територіях. Разом з тим, 

наведені статистичні дані не відображають реальної кількості вчинюваних злочинів 

цього виду, оскільки контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є одним із 

найбільш латентних злочинів.  

Крім того, незадовільним є стан досудового розслідування цього злочину. Так, 

якщо у 2011 р. до суду направлено 184 кримінальні справи, у 2012 р. – 207, у 2013 р. 

– 376, то у 2014 р. – лише 89 проваджень. На низьку ефективність досудового 

розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів вказують також опитані 

практичні працівники (58% прокурорів та 72% суддів). 
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Низька ефективність розслідування контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів обумовлена не лише тим, що значна частина зазначених злочинів вчиняється 

організованими злочинними угрупуваннями, що характеризуються конспіративністю, 

наявністю корумпованих зв’язків в митних, правоохоронних та судових органах, але 

й неоднозначним розумінням практичними працівниками сутності, меж, предмету, 

засобів та інших елементів кримінального процесуального доказування, 

недостатньою науковою розробленістю відповідних теоретичних положень та 

відсутністю практичних рекомендацій щодо здійснення доказування на стадії 

досудового розслідування в зазначених кримінальних провадженнях. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали праці вітчизняних учених 

у сфері кримінального права та процесу, криміналістики, кримінології та ін., зокрема, 

Ю.П. Аленіна, В.Д. Берназа, І.Г. Богатирьова, В.І. Боярова, Т.В. Варфоломеєвої, 

І.В. Гловюк, І.В. Гори, В.О. Гринюка, М.Л. Грібова, Ю.М. Грошевого, В.Г. Гончаренка, 

А.Я. Дубинського, В.С. Зеленецького, А.В. Іщенка, О.В. Капліної, Н.І. Клименко, 

Є.Г. Коваленка, О.М. Костенка, В.А. Колесника, В.О. Коновалової, І.І. Котюка, 

В.С. Кузьмічова, О.П. Кучинської, В.К. Лисиченка, Л.М. Лобойка, Є.Д. Лук’янчикова, 

О.Р. Михайленка, М.М. Михеєнка, В.Т. Нора, М.А. Погорецького, В.О. Попелюшка, 

Д.Б. Сергєєвої, Н.П. Сизої, Є.Д. Скулиша, С.В. Слінька, С.М. Стахівського, 

О.Ю. Татарова, В.В. Тіщенка, В.М. Тертишника, Л.Д. Удалової, Є.В. Фесенка, 

М.І. Хавронюка, М.С. Цуцкірідзе, С.С. Чернявського, Ю.М. Чорноус, В.Ю. Шепітька, 

О.Г. Шило, М.Є. Шумила, О.О. Юхна, О.Г. Яновської та ін., а також учених радянської 

доби та зарубіжних науковців: В.Д. Арсеньєва, Р.С. Бєлкіна, О.Р. Бєлкіна, 

А.І. Вінберга, О.С. Голунського, М.М. Гродзинського, В.Я. Дорохова, В.І. Зажицького, 

Л.М. Карнєєвої, Л.Д. Кокорєва, О.Н. Колесніченка, М.П. Кузнєцова, О.М. Ларіна, 

Ю.К. Орлова, О.В. Побєдкіна, Р.Д. Рахунова, М.С. Строговича, О.І. Трусова, 

Л.Т. Ульянової, Ф.Н. Фаткуліна, С.А. Шейфера, С.В. Щербакова та ін. 

Окремі аспекти розслідування контрабанди, в тому числі й наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів досліджувалися О.Ф. Долженковим, В.Ю. Калугіним, 
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М.І. Костіним, Н.К. Макаренко, М.А. Погорецьким, А.М. Поляхом, С.О. Сорокою, 

О.В. Усенко, Я.В. Фурманом, О.І. Хараберюшем, В.М. Шевчуком та ін. Водночас 

проблемні питання кримінального процесуального доказування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні, з урахуванням 

змін в правовому регулюванні кримінального процесу, викликаних прийняттям КПК 

України 2012 року, комплексно не досліджувалися. Вказані обставини обумовили 

актуальність теми дисертації, визначили її предмет на напрями дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до Концепції державної політики у сфері боротьби з 

організованою злочинністю, затвердженої Указом Президента України від 

21 жовтня 2011 р. № 1000/2011; Концепції реалізації державної політики у сфері 

профілактики правопорушень на період до 2015 р., схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р.; планів науково-

дослідних робіт юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти» (номер теми 

11БФ042-01; державна реєстрація 01111u008337) та відповідає пріоритетним 

напрямам розвитку правової науки на 2011-2015 р.р., ухваленим Національною 

академією правових наук України (рішення від 24 вересня 2010 р. № 14-10). Тему 

дисертації затверджено рішенням Вченої ради юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 24 березня 2014 р. 

(протокол № 5) та уточнено 27 жовтня 2014 р. (протокол № 2). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вирішення наукового 

завдання щодо розробки теоретичних, правових та праксеологічних засад 

кримінального процесуального доказування контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів. 

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення таких задач: 
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- сформулювати поняття та розкрити сутність кримінального процесуального 

доказування; 

- розкрити сутність та значення предмету й меж кримінального процесуального 

доказування; 

- визначити суб’єктів кримінального процесуального доказування; 

- розкрити сутність події злочину як обставини, що підлягає доказуванню у 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; 

- розкрити сутність винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні 

злочину та інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях про злочини досліджуваного виду; 

- визначити засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні; 

- виокремити типові слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у ході 

досудового розслідування злочину, передбаченого ст. 305 КК України, та 

встановити основні проблеми їх провадження й використання їх результатів як 

доказів і запропонувати шляхи їх вирішення; 

- виокремити типові негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання 

доказів у ході досудового розслідування злочину, передбаченого ст. 305 КК 

України, та встановити основні проблеми їх провадження й використання їх 

результатів у кримінальному процесуальному доказуванні і запропонувати шляхи їх 

вирішення; 

- визначити інші процесуальні дії як засоби отримання доказів у ході 

досудового розслідування злочину, передбаченого ст. 305 КК України та проблемні 

питання їх проведення й надати наукові рекомендації щодо їх вирішення; 

- розробити та надати пропозиції щодо вдосконалення норм чинного 

законодавства України, які регламентують та забезпечують отримання доказів у 

досудовому розслідуванні, а також удосконалення практичної діяльності з 

розслідування злочину, передбаченого ст. 305 КК України. 
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Об’єктом дослідження є досудове розслідування контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів та закономірності її вчинення. 

Предмет дослідження – кримінальне процесуальне доказування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загальні 

закони та категорії теорії пізнання. Для вирішення задач дослідження 

використовувалися: методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція) – для 

вивчення нормативних актів, матеріалів кримінальних проваджень, аналітичних 

матеріалів, концепцій, точок зору авторів з окремих питань, що входять до предмета 

дослідження (підрозділи 1.1-3.3). У процесі дослідження були використані як 

традиційні юридичні, так і конкретно-соціологічні методи: порівняльно-правовий – 

при дослідженні та аналізі норм кримінального процесуального законодавства 

(підрозділи 1.2, 1.3, 2.3, 3.1, 3.2., 3.3); статистичні та соціологічні – у процесі 

збору та накопичення наукової інформації шляхом анкетування слідчих, прокурорів, 

співробітників оперативних підрозділів та суддів, а також узагальнення отриманої 

інформації й результатів вивчення кримінальних проваджень та статистичних даних 

(підрозділи 1.1-3.1); системно-структурний – при визначенні етапів кримінального 

процесуального доказування (підрозділ 1.1), елементів предмету кримінального 

процесуального доказування (підрозділ 1.2), елементів події контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів (підрозділ 2.1); логіко-юридичний – при 

розробці науково-обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення чинного 

законодавства та відомчих нормативних актів щодо доказування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів (підрозділи 1.2., 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3) тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані CБ України, 

прокуратури й суду, результати опитування 650 респондентів (250 слідчих, 
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200 прокурорів, 150 співробітників оперативних підрозділів та 50 суддів); 450 

архівних кримінальних проваджень досліджуваної категорії (2008-2015 р.р.). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні монографічним дослідженням теоретичних і практичних проблем 

кримінального процесуального доказування контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів за чинним КПК України.  

У дисертації обґрунтовується низка концептуальних та важливих для теорії й 

практики понять, положень і висновків, одержаних особисто автором, серед яких 

найсуттєвішими є такі: 

уперше: 

- визначено зміст і розкрито сутність обставин, що підлягають доказуванню у 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; 

- встановлені особливості отримання доказів у кримінальних провадженнях 

про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів шляхом проведення слідчих 

(розшукових) й негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій; 

удосконалено: 

- поняття суб’єктів кримінального процесуального доказування; 

- наукові ідеї щодо змісту обставин, що підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні;  

- наукові положення про спосіб вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, класифікацію способів приховання досліджуваного предмета контрабанди; 

дістали подальшого розвитку: 

- наукові положення щодо поняття, етапів, предмету та меж кримінального 

процесуального доказування; 

- наукові положення щодо визначення засобів отримання доказів у 

досудовому розслідуванні; 
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- пропозиції щодо змін та доповнень окремих положень КПК України (п. 5 

ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40, ч.ч. 1, 3 ст. 41, п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 91, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 

160, ч. 3 ст. 214 та ін.) та КК України (ч. 3 ст. 305).  

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертаційному 

дослідженні положення, висновки й пропозиції використані: 

- у нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного 

кримінального та кримінального процесуального законодавства, інших правових 

актів, що регламентують діяльність правоохоронних органів (лист Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ від 02.10.2012 р. № 04-

19/14-2063); 

- у практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність правоохоронних органів 

(акт впровадження в діяльність ГСУ МВС України від 21.05.2015 р.);  

- у навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні навчальних 

дисциплін «Кримінальний процес України», «Кримінальне процесуальне 

доказування», «Криміналістичне забезпечення доказування в кримінальному 

провадженні», «Проблеми досудового розслідування», «Актуальні проблеми 

розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів» та при підготовці 

підручників, навчальних і довідкових посібників, методичних матеріалів (акт 

впровадження в навчальний процес на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 03.03.2015 р.; в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ від 12.03.2015 р.; в Національному 

університеті «Одеська юридична академія» від 05.05.2015 р.; в Національному 

університеті «Острозька академія» від 16.04.2015 р.; в Національній академії 

внутрішніх справ від 17.03.2015 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри правосуддя юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 7 від 24 березня 2015 р.), а також міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях і круглих столах: «Захист прав і свобод учасників 
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кримінального процесу в контексті прийняття нового Кримінально-процесуального 

кодексу України» (м. Запоріжжя, 2011 р.); «Новації кримінально-процесуального 

законодавства» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Докази і доказування за новим 

Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження 

доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка)» (м. Київ, 

2012 р.); «Малиновські читання» (м. Острог, 2013 р.); «Впровадження нового 

Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та 

навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення» (м. Харків, 2013 р.); 

«Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (м. Одеса, 

2013); «Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні» (м. Одеса, 

2013); «Європейські стандарти кримінального судочинства» (м. Донецьк, 2013 р.); 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 2014 р.); «Правова 

політика в Україні» (м. Київ, 2014 р.); «Процесуальні, криміналістичні та 

психологічні аспекти досудового розслідування» (м. Одеса, 2014 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладені у 

18 наукових публікаціях, 6 із яких опубліковано у виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, одному виданні, включеному до міжнародної 

наукометричної бази даних Іndex Сopernicus та в 11 тезах доповідей та повідомлень 

на науково-практичних конференціях й круглих столах.  

Структура дисертації визначається метою, задачами та предметом 

дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що містять у собі 

десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 

роботи становить 273 сторінки, із них основний текст викладено на 212 сторінках, 

список використаних джерел (264 найменування) становить 26 сторінок та 

5 додатків на 35 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ПРЕДМЕТ, МЕЖІ ТА СУБ’ЄКТИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ 

 

1.1. Поняття та сутність кримінального процесуального доказування 

 

Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів тісно пов’язане із загальними питаннями теорії кримінального 

процесуального доказування. Отже, перш ніж розпочати розгляд питання щодо 

кримінального процесуального доказування контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, вважаємо за необхідне розглянути окремі загальні питання кримінального 

процесуального доказування, оскільки від правильного розуміння 

загальнотеоретичних положень кримінального процесуального доказування, 

безумовно, залежить визначення особливостей предмету та засобів кримінального 

процесуального доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, а 

також вирішення інших проблемних питань цієї діяльності. 

Результати аналізу наукових праць, присвячених дослідженню питань теорії 

кримінального процесуального доказування [220; 221; 222; 47; 9; 10; 147; 261; 211; 

215; 257; 31; 27; 124; 136; 141] свідчать про те, що на сьогодні серед вчених немає 

єдності думок щодо розуміння поняття кримінального процесуального доказування. 

Це спричиняє негативні наслідки, які на практиці виражаються у різному розумінні 

правниками сутності зазначеної правової категорії, а також – до численних помилок 

під час здійснення досудового розслідування та судового розгляду кримінального 

провадження.  

З огляду на зазначене, виникає необхідність в дослідженні питання щодо 

поняття кримінального процесуального доказування й виробленні такого підходу до 

його визначення, який би відповідав не лише теоретичним засадам теорії 

кримінального процесуального доказування, а й сучасним потребам практики. 
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Результати наукового аналізу свідчать, що існує велика кількість точок зору на 

поняття кримінального процесуального доказування. Так, одні науковці визначають 

кримінальне процесуальне доказування як діяльність зі збирання, дослідження й 

оцінки “фактичних даних про обставини, що підлягають встановленню у 

кримінальній справі”
 
[229, c. 54], “фактичних даних по визначенню джерел доказів, 

необхідних для встановлення об’єктивної істини у кримінальній справі” [60, c. 138], 

або “доказів та їх процесуальних джерел” [211, с. 12; 249, с. 14;
 
124, с. 11]. 

Інші фахівці визначають кримінальне процесуальне доказування як процес 

встановлення фактів [227, c. 8]; процес встановлення за допомогою доказів усіх 

фактів, обставин, що мають значення для вирішення кримінальної справи [215, c. 

295]. 

Окремі процесуалісти, досліджуючи питання теорії кримінального 

процесуального доказування, визначають поняття кримінального процесуального 

доказування як опосередковане пізнання злочинної діяльності, що мало місце в 

минулому, яке здійснюється тільки в рамках кримінально-процесуального закону в 

передбаченій таким законом процесуальній формі відповідними суб’єктами 

кримінально-процесуального доказування [47, c. 44]. Такий підхід, на нашу думку, 

зумовлений, перш за все, дослідженням питання співвідношення пізнання й 

доказування у кримінальному процесі. Не вдаючись до детального висвітлення 

зазначеного питання, варто зазначити, що на сьогодні у юридичній літературі 

сформувалося два основних підходи щодо розуміння співвідношення зазначених 

правових категорій. Перший підхід передбачає ототожнення цих понять, а другий 

полягає у тому, що ці поняття є різними між собою.  

Прибічники першого підходу зазначають, що кримінальне процесуальне 

доказування – це встановлення за допомогою доказів усіх фактів, обставин, що 

мають значення для вирішення кримінальної справи. Поняття доказування є 

рівнозначним, тотожним поняттю дослідження, що проводиться на досудовому 

слідстві й у судовому розгляді, полягає в збиранні, перевірці і оцінці доказів і 

з’ясуванні за допомогою доказів усіх фактів, обставин, що мають значення для 

вирішення справи. З цього випливає, що доказування є процесом пізнання істини в 

розслідуваній і розглядуваній судом кримінальній справі [215, c. 295]. Поділяючи 
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зазначений підхід, С. А. Шейфер наголошує на тому, що пізнання й доказування є 

невіддільними, оскільки доказування – це специфічний процесуальний термін, який 

визначає пізнавальну діяльність уповноваженого органу держави у сфері його 

юрисдикції, здійснювану за процесуальними правилами [257, c. 12]. 

Прихильники іншого підходу зазначають, що поняття пізнання та доказування 

в кримінальному процесі є різними, водночас однозначне розуміння співвідношення 

цих понять у них також відсутнє. Так, на думку Р. Г. Домбровського, доказування – 

це лише розумова (пізнавальна) діяльність, оскільки розслідування як пізнавальний 

процес має дві форми, або дві сторони: одну форму розслідування злочинів 

становить криміналістичне пізнання, а іншу – процесуальне доказування [37, c. 31]. 

С. Д. Курильов, навпаки, наголошував на тому, що мислення не є складовою 

доказування. Під доказуванням вчений розумів лише процесуальні дії слідчих та 

судових органів по збиранню і закріпленню доказів [102, c. 29-32]. Такий підхід був 

підданий справедливій критиці з боку М. М. Михеєнка, який зазначав, що без 

розумової діяльності, без оцінки зібраних доказів кримінально-процесуальне 

доказування як різновид пізнання неможливе [124, c. 11]. У цьому аспекті цілком 

слушною, на нашу думку є позиція тих правників, які зазначають, що кримінальне 

процесуальне доказування являє собою єдність пізнавально-практичної та логічної 

діяльності [151, c. 17;
 
12, c. 17]. Доказування як суто логічна діяльність – це 

розумовий процес, що полягає в перевірці й оцінці отриманих фактичних даних та їх 

джерел і визнанні їх доказами, в оцінці окремих доказів та їх сукупності, в 

обґрунтуванні цими доказами відповідних процесуальних рішень. Як пізнавально-

практична діяльність доказування здійснюється у формі правових відносин. Поза 

кримінально-процесуальних відносин кримінально-процесуальне доказування є 

незаконним [151, c. 17] 

Л. Д. Кокорєв та М. П. Кузнєцов, розглядаючи пізнання та доказування як 

різні за змістом правові категорії, зазначали, що пізнання в кримінальній справі, з 

одного боку ширше за поняття доказування, а з другого – вужче за нього, бо 

останнє, окрім пізнавальної, виконує ще й посвідчувальну функцію [62, c. 10-11]. На 

думку вчених, доказування – це єдиний процесуальний спосіб встановлення й 

посвідчення обставин, що мають значення для справи, але не єдиний шлях пізнання 
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істини, оскільки слідчий при провадженні слідчих дій (огляду, обшуку, допиту 

свідків тощо) сприймає великий обсяг інформації, що ще не є доказом, оскільки 

вона поки не втілена в належну процесуальну форму, не закріплена у відповідних 

процесуальних актах. І навіть якщо ці фактичні дані з якихось причин так і 

залишилися незафіксованими, слідчий одержав певні знання про їх обставини, що 

його цікавлять, пізнав їх. Водночас доказування, як зазначають вчені, не лише 

пізнавальний, але й посвідчувальний процес; інформація, отримана в результаті цієї 

діяльності, може бути використана для обґрунтування підсумкових висновків 

слідства і суду у кримінальній справі. Результати ж пізнавальної діяльності 

засвідчуються, фіксуються далеко не завжди, не можуть бути обґрунтуванням 

кінцевих висновків, а мають лише допоміжне, орієнтовне значення, допомагаючи 

висунути версії, визначити джерело, з якого можна одержати доказову інформацію, 

тощо [62, c. 10-11]. 

Ю. К. Орлов, будучи прибічником точки зору, що пізнання і доказування не 

тотожні категорії, виділяє правовий та гносеологічний аспекти у доказуванні, 

зазначаючи, що доказування – це діяльність пізнавальна, однак вона не зводиться 

цілком до пізнання, оскільки доказування містить у собі й інші види діяльності. У 

межах правового аспекту доказування ним виокремлюється кілька рівнів (етапів), 

які перебувають між собою у відносинах «субординаційної залежності»: 

доказування-пізнання; доказування-посвідчення; доказування-обґрунтування. 

У межах гносеологічного аспекту доказування він виділяє «інформаційний» і 

«логічний» шляхи (сторони) доказування. Отже, доказування-пізнання, на погляд 

Ю. К. Орлова, – це діяльність, що полягає в одержанні інформації про 

встановлювані факти. Однак поняття пізнання-доказування й пізнання не 

збігаються, оскільки при провадженні у справі пізнання якихось фактів може 

здійснюватися і не у процесуальній формі – у ході ОРД та ін. Таке пізнання не 

входить до процесу доказування, і його результати мають лише допоміжне, 

орієнтовне значення, а доказування, крім пізнання, містить у собі й інші види 

діяльності – посвідчувальну й обґрунтувальну [137, c. 13-14]. 

На нашу думку, цілком обґрунтованою і такою, що заслуговує на підтримку є 

позиція М. А. Погорецького, який на підставі проведеного системного аналізу 
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наукової літератури [147, с. 215; 146, c. 114-132], доходить до висновку, що 

кримінально-процесуальне пізнання є ширшим за кримінально-процесуальне 

доказування, оскільки пізнання у кримінальному процесі як процес здобуття знань 

уповноваженим суб’єктом, окрім доказування, може бути здійснено також в інший 

спосіб, наприклад, шляхом ознайомлення слідчого з довідковою літературою, бесіди 

з очевидцями події злочину чи з особами, які можуть охарактеризувати свідка, 

потерпілого, обвинуваченого, отримання консультації у фахівця тощо, за умови, що 

отримані у такий спосіб дані не включено до доказування у кримінальному процесі 

[147, с. 215-216].  

Таким чином, можемо зробити висновок, що кримінальне процесуальне 

пізнання – це єдність пізнавально-практичної та розумової діяльності суб’єктів 

кримінального провадження, що здійснюється за загальними законами гносеології у 

формі правових відносин, для отримання знань, які можуть бути покладені в основу 

прийняття відповідних процесуальних рішень, спрямованих на вирішення завдань 

кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України. 

У науковій літературі поширеним є твердження, що доказування у 

кримінальному процесі являє собою діяльність, яка полягає в збиранні, перевірці та 

оцінці доказів [237, с. 146; 104, c. 54;
 
204, c. 86-87;

 
240, с. 62; 239, 113; , с. 114]. 

Такий підхід щодо розуміння кримінального процесуального доказування та його 

складових частин був відображений й при розробці чинного КПК України. Так, 

відповідно ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та 

оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для 

кримінального провадження [94]. 

Окрім того, кожну з названих складових частин кримінального 

процесуального доказування (збирання, перевірка та оцінка) одні вчені називають 

окремими етапами доказування [11, c. 28; 5, c. 41-42;
 
101, c. 612-627;

 
137, c. 12], інші 

– взаємозалежними елементами даної діяльності [220, c. 289-300].  

Слушною з цього приводу, на нашу думку, є позиція тих фахівців, які 

вважають, що у разі розгляду процесуального доказування в широкому розумінні як 

діяльності, спрямованої на отримання доказів і обґрунтування ними певних 

процесуальних рішень, доцільно говорити про етапи доказування: отримання 
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доказів (отримання певного доказу) й обґрунтування ними процесуальних рішень 

у кримінальній справі. А в разі розгляду доказування як процесу отримання 

конкретного доказу слід говорити про його структурні взаємозалежні та 

взаємовпливові елементи [147, c. 500]. Зазначений підхід, як нам здається, найбільш 

точно відбиває гносеологічну та правову сутність доказування в кримінальному 

провадженні. Таким чином, збирання, перевірку та оцінку доказів доцільно 

розглядати як етапи доказування в кримінальному провадженні. 

Варто зазначити, що в процесуальній літературі неодноразово наголошувалося 

на тому, що схема доказування, яка складається лише з одних традиційних 

компонентів (збирання, перевірки, оцінки доказів), не має універсального характеру. 

З її допомогою добре ілюструється рух окремо взятого доказу, але при цьому не 

беруться до уваги суб’єкти доказування. У такому вигляді вона мало придатна для 

розмежування їхніх функцій. Процес доказування уявляється в ній як 

односуб’єктний, що не відповідає реальному доказуванню, в якому доказова 

діяльність будь-якого суб’єкта завжди адресована якомусь іншому суб’єкту чи 

суб’єктам [137, c. 13]. Тому традиційну структуру кримінального процесуального 

доказування (збирання, перевірка й оцінка) дослідники нерідко доповнюють іншими 

компонентами, наприклад, окремі правники вказують як самостійний етап 

доказування висування версій
 
[249, c. 10-11; 27, c. 210-211; 62, c. 220] або такі 

елементи як обґрунтування висновків у справі [249, c. 13; 62, c. 220], пошук, 

виявлення і закріплення (фіксацію) [107, c. 43] або процесуальне оформлення 

доказів [220, c. 302; , c. 298], використання доказів [10, c. 271], формування доказів 

[124, c. 10], дослідження доказів (розуміючи під ним їх перевірку) [52, c. 7], 

закріплення фактичних даних [197, c. 15] тощо.  

Вченими пропонуються й інші структури кримінального процесуального 

доказування, зокрема: збирання, перевірка, оцінка доказів, обґрунтування висновків 

у справі з метою встановлення істини та вирішення завдань кримінального 

судочинства [27, c. 208]; збирання, формування й використання доказів [33, c. 179]; 

збирання, дослідження, перевірки й оцінки фактичних даних (доказів), 

використання їх у встановленні істини в справі, обґрунтуванні висновків і прийнятті 

рішень [225, c. 170]; збирання, перевірка, оцінка доказів та їх використання для 
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встановлення обставин, які мають значення у справі, й обґрунтування висновків, що 

з них випливають [99, c. 6, 10-14]; збирання доказів, їх закріплення, перевірка, 

відповідна оцінка та одержання, таким чином, обґрунтованих висновків у справі 

[203, c. 122], закріплення фактичних даних, їх перевірка, оцінка доказів і 

обґрунтування висновків у кримінальній справі [197, c. 15]; збирання (формування), 

перевірка й оцінка доказів та їх джерел, а також формулювання на цій підставі 

відповідної тези та наведення аргументів для її обґрунтування [124, c. 9]; збирання 

(формування) доказів та їх процесуальних джерел; перевірка цих доказів і джерел; 

оцінка доказів та їх процесуальних джерел; прийняття процесуального рішення та 

його аргументація (мотивація) [211, c. 42] тощо. 

Як бачимо, серед вчених немає уставленого підходу щодо розуміння 

складових частин кримінального процесуального доказування. При цьому, найбільш 

суттєвим недоліком висловлених точок зору на структуру кримінального 

процесуального доказування, на нашу думку, є те, що в них немає чіткого 

розмежування процесу отримання одиничного доказу й діяльності з отримання 

сукупності доказів для обґрунтування процесуальної позиції сторони кримінального 

провадження та певних процесуальних рішень, які мають певні особливості в 

кримінально-процесуальному доказуванні. Пені труднощі у вирішенні цього 

питання викликає й чинне кримінальне процесуальне законодавство, закріплюючи у 

ч. 2 ст. 91 КПК України положення, що доказування полягає у збиранні, перевірці та 

оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для 

кримінального провадження [94].  

Окрім того, як слушно зазначається окремими правниками, розглядаючи як 

перший елемент збирання доказів, законодавець допускає гносеологічну і правову 

помилку: нібито до початку кримінально-процесуальної діяльності, до того як 

уповноважена особа здійснить відповідне дослідження виявлених на місці події 

слідів злочину, вони вже апріорі є доказами. Якщо слідувати такою логікою, то в 

ході доказування збираються, надаються чи подаються докази, які існують 

об’єктивно в готовому вигляді ще до того, як вони у встановленій процесуальній 

формі будуть отримані й визнані такими суб’єктом доказування. Тому терміни 

«збирання доказів», «подання доказів» чи «надання доказів», які застосовуються в 



 

 

20 

юридичній літературі, й були закріплені в низці норм КПК України 1960 р., не 

відповідають сутності початкового етапу процесу доказування, оскільки 

процесуальних доказів у готовому вигляді не існує. Розуміння під початковим 

етапом доказування «збирання доказів» на практиці призводить до того, що окремі 

слідчі, працівники оперативних підрозділів помилково вважають, що отримані ними 

певні об’єкти речового походження чи документи, а інколи й вербальна інформація 

вже є доказом [185, c. 300].  

На думку М.М. Михеєнка, під початковим етапом кримінального 

процесуального доказування варто розглядати не збирання чи подання доказів, а 

саме формування доказів [124, c. 10]. Такий підхід поділяється й іншими 

науковцями [207, c. 11]. Так, Є. О. Доля зазначає, що частина процесу доказування, 

яку ми розглядаємо, нині термінологічно визначається як “збирання доказів”, а 

точніше і правильніше її слід називати “формування доказів”. Словосполучення 

“збирання доказів” не відтворює і навіть спотворює сутність діяльності, яку воно 

позначає, етимологічно припускаючи наявність готових доказів. Якщо виходити з 

такого посилання, то докази дійсно слід просто зібрати. Аналіз реального процесу 

доказування спростовує таке трактування. Сам по собі факт вчинення злочину не 

породжує доказів у кримінально-процесуальному розумінні. Необхідною є 

предметно-практична діяльність, яка дозволить додати до процесу доказування таку 

частину об’єктивної та суб’єктивної реальності, яка несе на собі сліди злочину. А 

саме у міру розвитку такої діяльності виникають, а точніше, формуються докази [36, 

c. 24]. Вживання в теорії кримінального процесу, кримінально-процесуальному 

законодавстві та на практиці терміну “збирання доказів” можна пояснити лише 

традиційними уявленнями, що склалися, але в жодному разі не сутністю діяльності, 

яку зазначений термін повинен висловлювати [175, с. 45-46]. 

Окремі вчені не вбачають різниці між термінами “збирання” та “формування” 

доказів, зазначаючи, що вони є тотожними [211, с. 43]. Так, на думку А. Б. 

Соловйова, говорячи про збирання доказів, необхідно припускати їх формування, 

тобто перетворення слідів злочину шляхом передбачених законом процедур на 

кримінально-процесуальні докази” [207, с. 11].  
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У цьому контексті цілком обґрунтованим, на нашу думку, є підхід М.А. 

Погорецького, який вважає, що не лише термін «збирання доказів», а й 

«формування доказів», не може бути визнаний вдалим, оскільки він не повністю 

відбиває сутність початкового етапу доказування [147, c. 505]. В українській мові 

термін «формування» тлумачиться як надання чому-небудь певної форми, 

завершеності, визначеності, а й як складання цілого з частин, виникнення, 

створення, породження чого-небудь [16, c. 1329]. Результатом використання цього 

терміна в кримінально-процесуальному законі може стати враження, нібито докази 

створюються з нічого, породжуються органом дізнання, слідчим, судом, що не 

відповідає сутності кримінально-процесуального доказування [147, c. 505].  

Виходячи з вищенаведеного М.А. Погорецький пропонує розглядати 

доказування у кримінальному процесі як складну об’єктивно-суб’єктивну 

гносеологічну, практичну, правову й логічну діяльністю, що складається з двох 

взаємозалежних та взаємовпливових етапів: 1) отримання доказів; 2) використання 

доказів для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, в обґрунтуванні доказами своєї правової позиції сторонами 

кримінального провадження [149, с. 23-25]. Такий підхід, на нашу думку, не лише 

відповідає гносеологічним та правовим засадам теорії кримінального 

процесуального доказування та й всьому кримінальному процесу, а й потребам 

практики, про що свідчать результати проведеного опитування. Так таку позицію 

підтримали 59% опитаних слідчих, 63% прокурорів, 52 співробітників оперативних 

підрозділів та 68% суддів (Додаток Б, табл. Б. 2; додаток В, табл. В. 2). 

Розглянемо більш детально зазначені етапи кримінального процесуального 

доказування. 

Висвітлюючи перший етап кримінального процесуального доказування, варто 

зазначити, що в етимологічному розумінні під терміном «отримання» слід розуміти 

як здобування чого-небудь певними зусиллями, якимись діями; взяття, прийняття 

того, що надається [16, c. 659, 690].  

Отримання доказів у кримінальному провадження являє собою активну 

цілеспрямовану пізнавально-практичну й логічну діяльність суб’єктів доказування, 

яка складається з окремих взаємозалежних та взаємовпливових елементів: 
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1) здобутті фактичних даних та відомостей про їх джерела; 2) їх перевірці та оцінці; 

3) процесуальному закріпленні; 4) визнанні їх певними видами доказів. Зазначені 

елементи лише умовно виокремлюються як самостійні категорії для всебічного 

дослідження процесу кримінального процесуального доказування. Вони властиві 

тією чи іншою мірою кожному із способів отримання доказів.  

Первинним елементом отримання доказу є цілеспрямована активна діяльність 

суб’єктів доказування зі здобуття фактичних даних та їх джерел, що обумовлюється 

характером вчиненого кримінального правопорушення та конкретною слідчою 

ситуацією, яка складається у кримінальному провадженні, враховуючи те, що в 

результаті вчинення кримінального правопорушення утворюються сліди, які 

залишилися на матеріальних об’єктах речового походження чи у свідомості людей 

як фактична основа майбутніх доказів. Здобуття відповідних фактичних даних та їх 

джерел здійснюється: 1) проведенням слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій; 2) витребуванням та отриманням від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових 

та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків 

ревізій та актів перевірок; 3) одержанням доказів на території іноземної держави в 

результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження; 4) проведенням інших процесуальних дій, передбачених КПК України 

(ст. 93 КПК України). 

Здобуті в кримінальному провадженні фактичні дані та їх джерела підлягають 

обов’язковій, ретельній та всебічній перевірці. Варто зазначити, що чинний КПК 

України, як і КПК України 1960 р., не визначає окремої статті щодо перевірки 

доказів у кримінальному провадженні. Перевірка фактичних даних та їх джерел 

здійснюється шляхом їх аналізу, зіставлення з іншими доказами, що може призвести 

до висновку про необхідність отримання нових доказів, які підтверджують або 

спростовують, що були об'єктом перевірки. Таким чином, особливістю перевірки 

фактичних даних та їх джерел є те, що вона здійснюється як логічним (розумовим) 

шляхом, так і за допомогою процесуальних дій. 

Перевірка доказів здійснюється як тими суб’єктами, що їх отримали, так і 

іншими учасниками кримінального провадження. Наприклад, докази, які отримав 

слідчий чи співробітник оперативного підрозділу, в порядку передбаченого ст. 41 
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КПК України, перевіряються прокурором під час складання повідомлення про 

підозру (ст. 276 КПК України), обвинувального акту (ст. 291 КПК України) чи при 

погодженні відповідних клопотань про проведення певних процесуальних дій, 

слідчим суддею при погодженні відповідних клопотань щодо проведення 

процесуальних дій. Під час судового розгляду кримінального провадження докази, 

отримані сторонами кримінального провадження, перевіряються судом (ст. 23 КПК 

України). 

Перевірка доказів у кримінальному провадженні здійснюється з метою 

з’ясування питання щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності. 

Логічний шлях перевірки доказів полягає в аналізі та вивченні змісту як кожного 

доказу окремо, а також у зіставленні з іншими отриманими доказами. Так, в ході 

аналізу показань свідка, потерпілого, підозрюваного тощо, слідчий з’ясовує, чи 

правильно вони сприймали спостережену ними подію, чи немає протиріч в їх 

показаннях. Одночасно ці показання зіставляються з іншими показаннями і, в разі 

виявлення розбіжностей, слідчий має право провести одночасний допит цих осіб для 

з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях у порядку передбаченого ч. 9 ст. 

224 КПК України. 

Таким чином, під перевіркою доказів (фактичних даних і їх джерел) слід 

розуміти не лише розумову діяльність уповноважених суб’єктів кримінального 

провадження, а й пізнавально-практичну, що здійснюється шляхом проведення 

відповідних процесуальних дій. 

Після здійснення перевірки фактичних даних і їх джерел, вони обов’язково 

підлягають подальшій оцінці. Варто зазначити, що окремі науковці вважають, що 

перевірка та оцінка доказів є тотожними поняттями [227, с. 86-89]. У процесуальній 

літературі такий підхід не сприйнявся однозначно та був підданий справедливий 

критиці. Так, М. М. Михеєнко, слушно зазначає, що перевірка здійснюється як за 

допомогою практичних (слідчих і судових) дій, так і логічним шляхом, за 

допомогою розумової діяльності. А оцінка є виключно розумовою діяльністю [124, 

с. 16]. Такої ж позиції притримуються й інші науковці [220, с. 428; 261, с. 156]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що перевірка та оцінка доказів у 
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кримінальному провадженні є різними правовими категоріями.  

На відміну від перевірки доказів, яка не регламентована КПК України, оцінка 

доказів визначена ст. 94 КПК України. Так, відповідно до вказаної статті, слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на 

всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального 

провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, 

допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору 

достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення 

(ч. 1). Жоден доказ не має наперед встановленої сили (ч. 2) [94].  

Варто зазначити, що докази не оцінюються відразу з точки зору їх належності, 

допустимості, достовірності, достатності та взаємозв’язку, оскільки оцінці, 

насамперед, підлягають отримані фактичні дані та їх джерела. І лише після того, як 

уповноважена особа їх оцінить, вони можуть набути статусу відповідного доказу 

для подальшого їх використання в кримінальному провадженні.  

Як вже нами зазначалося, оцінка доказів у кримінальному провадженні 

здійснюється слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом за своїм внутрішнім 

переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому 

дослідженні всіх обставин кримінального провадження. Внутрішнє переконання – 

впевненість, що склалася у слідчого, прокурора, слідчого судді та суду у тому, що 

ними дано правильну оцінку всіх наявних засобів доказування, всіх встановлених 

фактів і що правильним є отриманий таким шляхом висновок у всіх питаннях, які 

виникли у кримінальному провадженні. Внутрішнє переконання – це почуття судді, 

прокурора і слідчого, що формується в процесі дослідження доказів, і тому має бути 

обґрунтованим, воно є наслідком ретельного, критичного розгляду наявних джерел 

доказів і тих фактичних даних, які в них містяться. При цьому внутрішнє 

переконання повинно спиратися на дослідженні кожного доказу окремо та всіх 

доказів у їх сукупності і взаємозв’язку [55, c. 146]. 

Внутрішнє переконання повинно ґрунтуватися на всебічному, повному та 

неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження. Всебічність 

дослідження всіх обставин кримінального провадження означає висунення і 
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дослідження всіх можливих версій щодо характеру події кримінального 

правопорушення, винуватості особи; однаково ретельне встановлення і перевірку як 

обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують обвинуваченого, а також 

обставин, що пом’якшують і обтяжують його покарання. Повнота дослідження 

означає встановлення всього кола фактичних обставин, що можуть суттєво вплинути 

на прийняття рішення у кримінальному провадженні; використання такої сукупності 

доказів, яка обґрунтовує зроблені висновки як такі, що не залишають місця сумнівам. 

Неупередженість означає пізнання органами, що ведуть процес, обставин 

кримінального провадження у точній відповідності з дійсністю, неупередженість їх у 

збиранні, перевірці та оцінці доказів, безсторонність щодо всіх учасників процесу та 

інших осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні [55, c. 147]. 

Ґрунтуючись на своєму внутрішньому переконанні, уповноважені особи, 

насамперед, оцінюють фактичні дані та їх джерела з точки зору їх належності. Варто 

зазначити, що чинний КПК України вперше на законодавчому рівні закріпив такий 

критерій оцінки доказів, як їх належність. Так, відповідно до ст. 85 КПК України 

належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність 

обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших 

обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність 

чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. 

В юридичній літературі під належністю доказу прийнято розуміти таку 

внутрішньо властиву йому якість, внаслідок якої цей доказ здатен встановити 

обставини, що необхідні для повного і правильного вирішення кримінального 

провадження 43, с. 16;
 
93, с. 131-139. Під належністю розуміється також наявність 

зв’язку доказу за змістом з предметом доказування або допоміжними фактами, що 

слугують для його встановлення 220, с. 229.  

Н. В. Сібільова називає властивість належності доказу його віднесеністю і 

визначає її як можливість використання доказів для встановлення фактів та 

обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі, з огляду на існуючий 

між ними взаємозв’язок та визначає критерії, яким повинен відповідати віднесений 
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доказ: 1) значення для справи обставин, що ним встановлюються; 2) значення цього 

доказу для встановлення саме цих обставин 197, с. 21.  

За результатами аналізу точок зору процесуалістів та практиків на окреслене 

питання, а також відповідних положень КПК України 1960 р. та чинного 

кримінального процесуального законодавства, Д.Б. Сергєєва, робить, на нашу 

думку, цілком обґрунтований висновок про те, що властивість належності охоплює 

не весь доказ у цілому, а лише його змістовну частину – фактичні дані. Належність 

доказу – це його придатність встановлювати обставини, що є предметом 

доказування, через логічний зв'язок між отриманими фактичними даними і тим, що 

потрібно доказувати. Тільки визначивши, які саме обставини кримінального 

провадження необхідно встановити, можна вирішити питання про належність 

конкретних фактичних даних до кримінального провадження, тобто їх належність 

для вирішення конкретної задачі. Іншими словами, обставини, що підлягають 

доказуванню, виступають критерієм належності доказів [194, c. 236]. 

Оскільки кримінальне провадження супроводжується постійним збільшенням 

числа доказів, а у зв'язку з цим, можливою зміною кола обставин, що підлягають 

встановленню, то й висновок про належність доказів на певному етапі 

кримінального провадження може змінюватися. Належність доказів у конкретному 

кримінальному провадженні безпосередньо визначається колом висунутих версій, 

тобто припущень про характер і обставини досліджуваної події. 

Тільки встановивши, які факти необхідно встановити, можна вирішити 

питання про належність конкретних доказів, тобто їх придатність вирішувати 

конкретне завдання із доказування тієї чи іншої обставини. Іншими словами, 

обставини, що підлягають доказуванню та встановленню у кримінальному 

провадженні є критеріями належності доказів. Таким чином, в процесі 

кримінального провадження висновок про належність тих чи інших доказів може 

бути змінений у зв'язку з отриманням нових доказів, що тягне за собою висунення 

та перевірку нових або заперечення раніше висунутих версій [194, c. 237].  

Окрім того, оскільки різні суб'єкти кримінального процесуального 

доказування висувають різні версії вчинення кримінального правопорушення, що 
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розслідується, то й оцінка ними доказу як належного може бути кардинально 

різною. Іншими словами, вирішення питання про належність доказу з одного боку 

ґрунтується на положеннях законодавства, зокрема, ст. ст. 85, 91 КПК України, з 

іншого – на особистому сприйнятті особи – суб'єкта доказування, що ґрунтується на 

його уявленні про логічний зв'язок фактичних даних, що становлять зміст доказу та 

обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених 

ст. 91 КПК України. 

Таким чином, належними є ті докази в кримінальному провадженні (фактичні 

дані та їх джерела), що підтверджують як наявність, так і відсутність 

передбачуваного зв'язку доказу із обставинами, що підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні або інших обставин, які мають значення для 

кримінального провадження, на чому правильно наголошує законодавець у ст. 85 

КПК України. Докази, визнані неналежними, не підлягають подальшій перевірці та 

оцінці, а їх інші властивості (допустимість, достовірність чи достатність) не 

визначаються. Зважаючи на зазначене, вважаємо дискусійною точку зору тих 

науковців, які вважають, що якщо фактичні дані не дають ніяких відомостей про 

обставини, які підлягають встановленню, то вони є також і недопустимими, бо у 

цьому випадку нічого не доводять 197, с. 21. 

Після того, як відповідні фактичні дані та їх джерела були оцінені з точки зору 

їх належності, вони підлягають подальшій оцінці на відповідність їх допустимості. 

Критерій допустимості доказів, як і їх належність також був вперше закріплений на 

законодавчому рівні. Так, відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається 

допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. 

Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних 

рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. На 

допустимості доказів наголошується також і в інших положеннях КПК України: в ч. 

1 ст. 84 КПК України "Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, 

отримані у передбаченому цим Кодексом порядку....."; в ч. 1 ст. 93 КПК України 

“Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, 
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потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

у порядку, передбаченому цим Кодексом” тощо. 

Досліджуючи питання щодо допустимості доказів у кримінальному 

провадженні, варто зазначити, що в науковій літературі допустимість доказів 

розглядається як їх властивість доказів [213, c. 93]. Водночас, за справедливим 

твердженням Д.Б. Сергєєвої, допустимість характеризує насамперед фактичні дані 

та їх процесуальні джерела, що у своїй єдності утворюють доказ. Якщо фактичні 

дані та їх процесуальні джерела не мають властивості допустимості, то в своїй 

єдності вони не можуть утворювати доказ у кримінальному провадженні, що 

означає, що недопустимих доказів у кримінальному процесі не існує. Проте у 

випадку відповідності фактичних даних та їх джерел критерію допустимості, можна 

говорити й про однойменну властивість доказу [184, c. 17]. 

Варто зазначити, що в процесуальній літературі висловлюються різні точки 

зору щодо поняття допустимості доказу: як його можливість слугувати засобом 

доказування обставин, що мають значення для правильного вирішення кримінальної 

справи, внаслідок його відповідності вимогам кримінально-процесуального закону 

[42, c. 26]; його здатність як джерела відомостей про факт бути засобом 

встановлення цього факта [215, c. 392]; можливість його використання у 

кримінальному процесі для вирішення всіх питань, що виникають під час 

провадження у справі і при вирішенні справи по суті [115, c. 3]; можливість 

(дозволеність) використання доказу в процесі доказування обставин, що мають 

значення для правильного вирішення справи [48, c. 6]; їх придатність для 

використання в процесі доказування [133, c. 7]; визнана законодавцем можливість 

використання певного джерела в якості процесуального носія інформації про 

фактичні дані, що мають значення для встановлення істини у кримінальній справі, а 

також процесуального закріплення цієї інформації уповноваженими на це особами 

або органами в установленому законом порядку (шляхом дій) при дотриманні норм 

моральності [197, c. 23] тощо. 

Інша група правників визначає допустимість доказу через його відповідність 

певним вимогам кримінального процесуального законодавства, виокремлюючи 
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відповідні умови допустимості фактичної інформації, що збирається у справі: а) 

відомість і можливість перевірки її походження; б) компетентність і обізнаність 

осіб, від яких вона виходить і які її збирають; дотримання загальних правил 

доказування; г) дотримання правил збирання даних певного виду, що гарантують від 

неповноти і викривлень; д) дотримання правил, що гарантують повноту і точність 

фіксації зібраної інформації у справі; е) відмова від включення в неї здогадок, 

припущень [220, c. 231-232]. 

П. А. Лупинська вважає, що допустимість доказу включає а) отримання 

відомостей з одного із передбачених в законі джерел; б) отримання доказу із 

дотриманням процесуальних правил; в) правильний вибір належного джерела 

відомостей, особливо у випадках, коли законом визначене отримання конкретного 

виду доказу [237, c. 159-160]. 

Окремі правники, досліджуючи питання допустимості доказів, розглядають 

його як відповідний інститут. Так, на думку М.А. Погорецького, допустимість доказу 

визначається як процесуальний інститут, сутність якого полягає в тому, що належні 

до кримінального провадження фактичні дані повинні бути одержані із встановленого 

законом джерела, уповноваженим на це суб’єктом кримінального процесу (слідчим 

чи судом) і закріплені у спосіб, вказаний у кримінально-процесуальному законі [147, 

c. 460]. К. І. Сутягін обґрунтовує, що допустимість доказів є міжгалузевим правовим 

інститутом, що заснований на конституційному праві особи на виключення доказів, 

отриманих із порушенням закону, що гарантує дотримання найважливіших прав і 

свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя [217, c. 19]. 

Інші фахівці обґрунтовують, що допустимість доказу є його ознакою, що 

складається з чотирьох правил (умов): 1) про належний суб’єкт, правомочний 

проводити процесуальні дії, направлені на отримання доказів, 2) про належне 

джерело відомостей, що складають зміст доказу; 3) про належні процесуальні дії, що 

застосовуються для отримання доказів; 4) про належний порядок проведення 

процесуальних дій, що застосовуються як засоби отримання доказів [69, c. 72-73]. 

Подібної позиції притримуються й інші фахівці [228, c. 192]. 
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На нашу думку, слушною є позиція Д.Б. Сергєєвої, яка наголошує на тому, що 

визначення поняття допустимості шляхом вказівки на його критерії не відповідає 

науковим засадам, оскільки визначення будь-якого поняття повинно шляхом його 

змісту, його істотних ознак. При цьому, вчена зазначає, що джерело фактичних 

даних (відомостей) не може бути встановлене законом. Якщо ж мова йде про 

процесуальне джерело фактичних даних, тобто про джерело доказів, перелік яких 

дійсно встановлений законом (ч. 2 ст. 84 КПК України 2012 р.), то мова повинна йти 

не про одержання з нього фактичних даних, а про закріплення фактичних даних у 

відповідному процесуальному джерелі, що є умовою проведення процесуальної дії з 

дотриманням встановлених законом вимог (процесуального порядку проведення) 

[184, c. 16]. 

Джерело фактичних даних (відомостей) також повинно оцінюватися як 

допустиме, тобто таке, щодо використання якого кримінальний процесуальний 

закон не містить заборон (наприклад, не відповідають умові допустимості такі 

джерела відомостей, як захисник, священнослужитель, лікар тощо, які надають 

інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням професійних обов’язків; 

свідок, який не може повідомити первинне джерело відомостей, які повідомляє; не є 

допустимим джерелом фактичних даних анонімний лист тощо). Такі запропоновані 

критерії допустимості, як науковість та етичність [197, c. 23] також викликають 

обґрунтовані заперечення [57, c. 17-27; 137, c. 45]. 

Наступним критерієм оцінки доказів є їх достовірність. Варто зазначити, що в 

юридичній літературі достовірність переважно розглядається як властивість доказу. 

Водночас, за справедливим твердженням Д.Б. Сергєєвої, відповідна властивість 

характеризує насамперед фактичні дані, що є змістом доказу. Якщо фактичні дані не 

володіють властивістю достовірності, то в своїй єдності з процесуальним джерелом 

вони не можуть утворювати доказ у кримінальному провадженні. Недостовірних 

доказів у кримінальному процесі не існує, оскільки недостовірні фактичні дані не 

можуть становити зміст доказу, утворювати доказ. Проте у випадку відповідності 

фактичних даних (та їх джерел) критерію достовірності (а також належності й 

допустимості), то можна говорити й про однойменні властивості доказу, якими він 
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володіє [195, c. 90]. 

Зазначимо, що в етимологічному розумінні, термін “достовірний” 

визначається як такий, що не викликає сумніву, цілком вірний, точний [200, с. 388] 

та є синонімом прикметника “вірогідний” – який не викликає сумніву; достовірний 

[199, с. 681]. 

Водночас, навіть, якщо уповноважена особа визнає відповідний доказ 

достовірним, це ще не означає розуміння його як встановленого факту реальної 

дійсності, достовірного в силу своєї об’єктивної природи й існуючого незалежно від 

людського пізнання. Факт об’єктивної істини, на думку Р.С. Бєлкіна, є «реальністю, 

яка є незалежною від сприйняття її дослідником, від пізнання її, від проникнення в її 

сутність. Факт не може бути недостовірним, тому що вірогідність — це не 

властивість факту, а властивість знань про факт. Недостовірним буває припущення 

про факт... Відомості про існування чи не існування факту бувають достовірними чи 

ймовірними, можливими... Нарешті, достовірним чи ймовірним може бути саме 

знання про факти, результати дослідження доказів» [11, с. 58-59].  

Таким чином, зважаючи на те, що факт навколишньої дійсності завжди є 

реальним, він також є і достовірним. При цьому, враховуючи те, що ми підтримуємо 

позицію тих правників, які розглядають поняття докази в кримінальному 

провадженні як єдність фактичних даних та їх процесуальних джерел, отриманих у 

відповідній процесуальній формі [149, c. 15-16; 193, с. 221], фактичні дані, що 

становлять зміст доказу, необхідно розуміти не як факт, а як набуті із джерел 

фактичних даних відомості про нього.  

Варто зазначити, що категорія "фактичні дані" є суб’єктивною, оскільки вони 

безпосередньо сприймаються відповідним суб'єктом при їх отриманні. Л.М. Карнєва 

зазначає, що саме суб’єктивний характер сприйняття фактичних даних та визнання 

їх доказами уповноваженим суб’єктом кримінального процесу є однією з причин 

судово-слідчих помилок [56, с. 58-59]. Тобто, категорія “достовірність доказу” в 

кримінальному процесі є суб’єктивною, про що справедливо зазначається в науковій 

літературі [56, с. 47; 259, с. 81-88; 195, c. 44-52]. Достовірним є завжди факт 

навколишньої дійсності, оскільки він – реальність; фактичні ж дані, тобто дані про 
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цей факт, покладені в основу доказу, повинні бути вірогідними для особи, що 

здійснює процес доказування. Вірогідність – це суб’єктивна впевненість особи, яка 

оцінює докази, в існуванні чи відсутності певних фактів. Це означає, що, якщо для 

слідчого отриманий ним доказ є достовірною категорією, то для суду він може мати 

лише ймовірний характер. Кримінально-процесуальні докази, що є достовірними 

для слідчого та прокурора, можуть такими не бути для суду першої інстанції, а ті, 

що визнані судом першої інстанції достовірними знаннями, можуть такими не бути 

для суду вищої інстанції [195, c. 91].  

Достовірність є станом нашої впевненості, вивіданої із сукупності 

представлених і зібраних в суді доказів. Це є та висока ступінь ймовірності, при якій 

благорозумна людина вважає за можливе діяти, являє собою сукупність підстав, збіг 

ймовірностей, що випливають із представлених доказів, що виключають 

протилежне припущення про те, що минула досліджувана подія має місце в 

дійсності, є висновком про те, що ніяке інше припущення, окрім висунутого, не є 

сумісним із обставинами справи [264, с. 28]. 

Виходячи з вищезазначеного, ми підтримуємо позицію Д.Б. Сергєєвої, яка 

обґрунтовано зазначає, що достовірність доказу є властивістю фактичних даних, що 

становлять зміст доказу, встановлювати наявність чи відсутність обставин, що 

мають значення для кримінального провадження, заснована на внутрішньому 

переконанні суб’єкта доказування, яке ґрунтується на всебічному, повному й 

неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження.  

Розглядаючи питання щодо достовірності доказу, необхідно звернути увагу й 

на момент, з якого доказ стає достовірним, оскільки в процесуальній літературі 

однозначного розуміння зазначеного питання серед вчених немає. Так, одні 

науковці зазначають, що оцінка достовірності являє собою тривалий процес, який 

завершується лише в момент формулювання кінцевих висновків у справі на підставі 

всієї сукупності зібраних доказів [45, с. 13]. При цьому, вчені не визначають, що 

слід розуміти під моментом формулювання кінцевих висновків у справі, скоріш за 

все мова йде про постановлення відповідного вироку судом. 
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Інші правники зазначають, що слідчий, прокурор, суд використовують докази, 

які не є апріорі достовірними з моменту їх отримання, а лише визнають в якості 

таких певні відомості в результаті їх ретельної перевірки й оцінки, а тому докази в 

їх закінченому вигляді не можуть бути отримані і мова повинна йти про збирання 

відомостей, а не доказів [69, с. 88].  

З цього приводу С. А. Шейфер переконливо доводить, що достовірність 

дійсно не може бути встановлена в момент отримання доказу, оскільки остаточно 

вона визначається на завершальному етапі доказування, коли оцінюється вся 

сукупність отриманих доказів. Проте це не означає, що отримані слідчим і 

закріплені у відповідній процесуальній формі відомості – це ще не докази [257, с. 

65]. За логікою кримінального процесу, будь-який отриманий доказ завжди на 

початку є проблематичним, оскільки відомості, що у ньому містяться, можуть бути 

як істинними, так і неправдивими. Саме тому, кожний отриманий доказ підлягає 

подальшій перевірці й оцінці, в процесі яких визначається його достовірність. Проте 

ймовірний характер інформації не ставить під сумнів її доказове значення і 

можливість оперування нею. Інший підхід, продиктований, на перший погляд, 

піклуванням про обґрунтованість і достовірність рішень, що приймаються 

суб’єктами доказування, фактично обеззброює їх, оскільки примушує здійснювати 

процес доказування і приймати проміжні рішення за відсутності доказів [257, с. 66]. 

На нашу думку, достовірність доказу в кримінальному провадженні остаточно 

визначається уповноваженим суб’єктом доказування після завершення здійснення 

ним доказової діяльності. Якщо мова йде про слідчого, керівника органу досудового 

розслідування, прокурора, що здійснює процесуальне керівництво розслідуванням, 

слідчого суддю, то достовірність доказів повинна бути встановлена ними на момент 

закінчення досудового розслідування, судом – на момент винесення обвинувального 

чи виправдувального вироку.  

Заключним етапом оцінки доказів у кримінальному провадженні є їх оцінка з 

точки зору достатності. Варто зазначити, що на відміну від належності, 

допустимості й достовірності доказу, достатність характеризує не один доказ, а їх 
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сукупність, на підставі яких може бути прийняте відповідне процесуальне рішення 

(ч. 1 ст. 94 КПК України).  

Результати проведеного аналізу наукових джерел, дають підстави зробити 

висновок, що серед вчених немає єдиного розуміння щодо визначення поняття 

“достатності доказів”. Так, одна група вчених надає достатності доказів властивості 

“переважно логічної обробки фактичної інформації у відповідності із законами 

мислення” [220, c. 333; 249, c. 193].  

Інша група визначає достатність доказів як переконання в тому, що здійснене 

всебічне, повне й об’єктивне дослідження обставин справи [11, c. 85].  

Треті розуміють під достатністю доказів сукупність належних, допустимих, 

достовірних доказів, необхідних для встановлення обставин злочину у відповідності 

з дійсністю і винесення обґрунтованих рішень в процесі розслідування і розгляду 

кримінальної справи [245, c. 30]. 

Достатність доказів визначається виключно на підставі внутрішнього 

переконання уповноваженого суб’єкта кримінального процесуального доказування, 

внаслідок чого часто одна й та ж сукупність доказів оцінюється одним суб’єктом як 

достатня для прийняття відповідного рішення, а іншим – як недостатня. 

Зважаючи на зазначене, вважаємо дискусійною позицію тих правників, які 

зазначають, що достатність є властивістю доказів у кримінальному провадженні [34, 

c. 13], оскільки ця категорія являє собою оціночне поняття, яке не може бути 

однозначно визначене всіма учасниками кримінального процесу, що застосовують 

закон [44, c. 25]. Таким чином, можемо зробити висновок, що достатність та 

взаємозв’язок зібраних у кримінальному провадженні доказів є критеріями оцінки 

доказів у відповідному кримінальному провадженні. 

Розглядаючи використання доказів як другий етап доказування, варто 

зазначити, що це, з одного боку, пізнавально-практична процесуальна діяльність, а з 

іншого – логічна розумова діяльність, що здійснюється за законами логіки. Ця 

діяльність полягає в оперуванні доказами, у встановленні на їх підставі фактів та 

обставин, що мають значення для кримінального провадження, в обґрунтуванні 

доказами своєї правової позиції сторонами кримінального провадження [149, c. 21].  
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Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що кримінальне процесуальне 

доказування – це нерозривна єдність пізнавально-практичної та логічної діяльності, 

що здійснюється в порядку, передбаченому КПК України, сторонами кримінального 

провадження та полягає в отриманні доказів та їх використанні для прийняття 

процесуальних рішень уповноваженими суб’єктами.  

Кримінальне процесуальне доказування, як нерозривна єдність пізнавально-

практичної та логічної діяльності, складається з двох взаємозалежних та 

нероздільних етапів: 1) отримання доказів; 2) використання отриманих доказів для 

прийняття процесуальних рішень уповноваженими суб’єктами.  

Отримання доказів у кримінальному провадженні, як перший етап 

кримінального процесуального доказування, полягає в здобутті фактичних даних та 

відомостей про їх джерела, їх перевірці та оцінці й процесуальному закріпленні, 

визнанні їх певними видами доказів уповноваженим суб’єктом. 

Використання отриманих доказів для прийняття процесуальних рішень 

уповноваженими суб’єктами, як другий етап кримінального процесуального 

доказування, полягає в оперуванні доказами, встановленні на їх підставі фактів та 

обставин, що мають значення для кримінального провадження, обґрунтуванні 

доказами своєї правової позиції, прийнятті процесуального рішення уповноваженим 

суб’єктом. 

Такий підхід, як нам здається, найбільш точно відображає гносеологічну та 

правову сутність кримінального процесуального доказування і застосовується нами 

в дослідженні теоретичних та практичних проблемних питань кримінального 

процесуального доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 

 

1.2. Предмет та межі кримінального процесуального доказування 

 

 Визначивши поняття кримінального процесуального доказування, необхідно 

з’ясувати предмет та межі доказування в кримінальному провадженні, оскільки від 

правильного розуміння цих правових категорій, безумовно, залежить правильне 

визначення особливостей доказування в кримінальних провадженнях про 
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контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.  

У кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів визначення предмету доказування є вкрай проблемним. Це зумовлено тим, 

що не дивлячись на важливе значення цієї правової категорії для теорії та практики 

кримінального процесу, поняття “предмет доказування” не знайшло свого 

нормативного закріплення у чинному КПК України, а в юридичній літературі з цього 

приводу висловлюються різні точки зору [220; 47; 9; 211; 215; 261; 257; 31; 27; 124; 

136; 141; 60; 249; 227; 102; 137 104; 223; 157; 121; 123; 216; 254; 22]. Окрім того, 

результати проведеного анкетування свідчать про те, що 31% слідчих, 25% 

прокурорів, 38% співробітників оперативних підрозділів та 8% суддів взагалі не 

розуміють, що собою являє предмет доказування в кримінальному провадженні 

(Додаток Б, табл. Б. 3; додаток В, табл. В. 3; додаток Г, табл. Г. 2). 

З огляду на зазначене, виникає необхідність в з’ясуванні поняття предмету 

доказування в кримінальному провадженні. Так, одні вчені включають до предмета 

доказування коло питань, які мають бути з’ясовані в ході судового дослідження 

[254, с. 197]. Інші – сукупність фактів, необхідних для правильного вирішення 

кримінальної справи [121, с. 5]. Треті включають до предмета доказування в 

кримінальному провадженні певну сукупність передбачених кримінально-

процесуальним законом обставин, встановлення яких є необхідним для вирішення 

заяв і повідомлень про злочини, кримінальної справи у стадії виконання вироку, а 

також для вжиття процесуальних профілактичних заходів у справі [223, с. 99]. 

М. С. Строгович наголошує на тому, що предмет доказування складають 

факти й обставини кримінальної справи, які належить встановити за допомогою 

доказів для того, щоб справа могла бути правильно вирішена [216, с. 260]. Подібної 

позиції притримується й В. О. Попелюшко [157, c. 48], зазначаючи, що предмет 

доказування становить собою систему (сукупності) фактів і обставин об’єктивної 

дійсності, які мають матеріально-правове (кримінально- і цивільно-правове) та 

процесуальне (кримінально- і цивільно-процесуальне) значення і, які є необхідною 

та достатньою фактичною підставою для вирішення кримінальних справ остаточно 
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й по суті [157, с. 48]. Такий підхід був підданий критичної оцінки окремими 

правниками. Так, Є.Г. Коваленко зауважує, що з цього визначення не зрозуміло, 

якими нормами цивільно-процесуального закону дізнавач, особа, яка провадить 

дізнання, слідчий, прокурор чи суддя (суд) будуть встановлювати обставини, які 

підлягають доказуванню по кримінальній справі… Посилання В.О.Попелюшко на 

те, що в літературі існує думка, що в процесі кримінального судочинства, крім норм 

матеріального (кримінального і цивільного) і процесуального права, застосовуються 

також норми трудового, адміністративного, шлюбно-сімейного та інших галузей 

права … не знайшла підтримки у слідчій і судовій практиці а також у кримінально-

процесуальній літературі [60, с. 96]. 

Виходячи з аналізу вищенаведених точок зору, а також інших наукових 

джерел [242; 212; 41; 178; 7], можемо дійти висновку, що і на сьогодні загальне 

розуміння поняття предмета доказування залишається незмінним. Поширеним серед 

правників є твердження, що предмет доказування – це коло обставин, що підлягають 

доказуванню (встановленню) у кримінальному провадженні [10, c. 20; , c. 59; 14, c. 

96; 254, c. 32; 224, c. 12; 61, c. 115; 211, с. 32; 109, c. 171]. Такий підхід 

підтримується й більшістю практичниих працівників (таку думку підтримали 42% 

опитаних слідчих, 57% прокурорів, 45% співробітників оперативних підрозділів та 

63% суддів (Додаток Б, табл. Б. 3; додаток В, табл. В. 3; додаток Г, табл. Г. 2)).  

Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 

визначені в ч. 1 ст. 91 КПК України. Так, відповідно до вказаної статті такими 

обставинами є: 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини 

вчинення кримінального правопорушення); 

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 

форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також 

розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 
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підставою закриття кримінального провадження; 

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання; 

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися 

(використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального 

правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального 

правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, 

виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення 

кримінального правопорушення;  

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру [94]. 

Зазначений перелік обставин є загальним. В залежності від вчиненого 

кримінального правопорушення чи здійснення досудового розслідування та 

судового розгляду особливих кримінальних проваджень (наприклад, у 

провадженнях щодо неповнолітніх – ст. 485 КПК України, щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру – ст. 505 КПК України тощо), він підлягає 

індивідуалізації та конкретизації з урахуванням положень статті КК України, 

відповідно до якої розпочате кримінальне провадження. 

Слід звернути увагу на те, що окремі науковці вважають, що стаття 

кримінально-процесуального закону (ч. 1 ст. 91 КПК України), в якій названі 

обставини, що підлягають доказуванню, описує не загальний предмет доказування, а 

один із його видів, який можна назвати предметом обвинувачення. При цьому, 

існують також інші види й різновиди предмета доказування: 1) у справах, які 

закриваються з притягненням особи до адміністративної відповідальності; 2) у 

зв’язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи 

організації; 3) у справах про застосування примусових заходів медичного характеру 

тощо) [105, с. 256-259]. Розвиваючи зазначену позицію В. С. Зеленецький 

запропонував предмет доказування класифікувати на такі види: 1) загальний; 
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2) родовий (щодо окремих злочинів); 3) спеціальний (у справах про суспільно 

небезпечні діяння неосудних і злочини неповнолітніх); 4) індивідуальний (у кожній 

конкретній справі) [46, с. 33]. 

У цьому контексті слушним, на нашу думку є підхід А. Я. Дубинського, який 

вважав, що поділ предметів доказування на види є безперспективним і таким, що 

тягне за собою непомірне розширення обсягу законодавчих актів, запропонувавши 

при цьому не роздрібнювати предмет доказування на види, а вдосконалювати єдине 

законодавче формулювання його родового поняття шляхом універсалізації [38, с. 

59-60]. Такий підхід є цілком обґрунтованим, проте він потребує певного уточнення. 

На нашу думку, правильніше говорити не про види предмета доказування в 

кримінальному провадженні (родового, спеціального, індивідуального тощо), а про 

особливості здійснення доказування в окремих категоріях кримінальних 

проваджень. Такий підхід, на наше переконання, матиме не лише теоретичне, а й 

практичне значення, оскільки він надасть можливість розроблення науково-

методичних рекомендацій при розслідуванні відповідних кримінальних 

правопорушень, в тому числі й при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, а також усунить численні наукові дискусії щодо класифікації предмета 

доказування в кримінальному провадженні. 

Для правильного визначення поняття предмета доказування в будь-якому 

кримінальному провадженні, в тому числі й щодо контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, важливим є правильне визначення та розуміння кожної з його обставини, 

що підлягає доказуванню. 

Кримінальний процесуальний закон України в п. 1 ч. 1 ст. 91 першим 

елементом предмета доказування визначає подію кримінального правопорушення 

(час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). 

Слід звернути увагу на те, що встановлення події кримінального 

правопорушення є обов’язком сторони обвинувачення. Зазначене випливає не лише 

з ч. 1 ст. 92 КПК України, яка визначає, що обов’язок доказування обставин, 

передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора, а в 
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окремих випадках – на потерпілого, а й з положень ст. 25 КПК України, яка 

передбачає засаду публічності кримінального провадження. Так, відповідно до 

вказаної статті, прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції розпочати 

досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак 

кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне 

провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі 

надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а 

також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події 

кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила. Тобто, на слідчого, 

прокурора, що здійснює процесуальне керівництво в відповідному кримінальному 

провадженні, покладається обов'язок встановити подію кримінального 

правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального 

правопорушення). 

Серед більшості процесуалістів панує думка, що термін “подія кримінального 

правопорушення” є невдалим. Так, М. Нокербеков зазначає, що тільки при 

встановленні в даному діянні ознак, які характеризують об’єкт і об’єктивну сторону 

злочину, воно може мати назву “подія злочину”, а якщо ні, то просто “подія”. 

Єдиним критерієм розмежування події злочину від інших є кримінальний закон 

[135, c. 12]. 

Г. М. Міньковський, В. Г. Танасевич і О. О. Ейсман вважають, що зазначений 

термін властивий мові кримінально-процесуального закону, умовно 

використовується для визначення кола обставин, які характеризують в основному 

істотні ознаки об’єктивної сторони і об’єкта злочину. При доказуванні обставин, 

визначених у кримінально-процесуальному законодавстві як подія злочину, завжди 

слід встановлювати діяння, наслідки і наявність причинного зв’язку між першим і 

другим [220, c. 25]. 

Л. М. Карнєєва наголошу на тому, що злочинною подія може бути визнана 

лише в одному випадку: коли утворюючі його фактичні обставини відповідають 

складу одного із злочинів, а отже, відсутність події злочину одночасно означає 

відсутність складу злочину в діянні, що викликало цю подію. Доведеність же 
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наявності події злочину означає не що інше, як відповідність утворюючих цю подію 

фактичних обставин складу злочину [56, с. 28]. 

М. М. Михеєнко взагалі заперечував щодо використання зазначеного терміну 

та пропонував замінити словами “дія або бездіяльність” [124, с. 108-109]. 

На нашу думку, під час вирішення питання про “вдалість” терміну “подія 

кримінального правопорушення”, потрібно враховувати те, що в кримінальному 

провадженні сторона обвинувачення зобов’язана встановлювати не лише наявність 

події кримінального правопорушення, а й її відсутність, оскільки, якщо слідчим, 

прокурором буде встановлено відсутність події кримінального правопорушення – це 

буде підставою для закриття кримінального провадження (п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК 

України). Окрім того, якщо прокурор може відмовити слідчому в клопотанні про 

продовження строку досудового розслідування, якщо він не доведене наявність 

обставин, що свідчать про те, що сталася подія кримінального правопорушення, яка 

дала підстави для повідомлення про підозру (ч. 1 ст. 297 КПК України). З огляду на 

зазначене, пропонуємо п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України викласти в такій редакції: 

“наявність або відсутність події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб 

та інші обставини вчинення кримінального правопорушення)”. 

Одним із елементів події кримінального правопорушення є час, який, на думку 

окремих правників, повинен встановлюватися з точністю [125, с. 28]. На наш 

погляд, така точка зору є дещо дискусійною. Виходячи з результатів аналізу 

висловлених точок зору з цього питання [220, с. 168-169; 125, с. 28; 116, c. 220], а 

також матеріалів практики, вважаємо, що питання про те, наскільки точно має бути 

встановлено час вчинення кримінального правопорушення залежить від 

конкретного його складу. 

Крім часу необхідно встановити і місце вчинення кримінального 

правопорушення. Встановлення місця вчинення кримінального правопорушення є 

вкрай важливим у кожному кримінальному провадженні для: 1) встановлення 

сутності події, з’ясування того, що сталося; 2) встановлення осіб, причетних до 

події; 3) визначення можливості бачити або чути певні дії, виходячи з умов певного 

місця (під час перевірки достовірності показань свідків, потерпілих); 4) вирішення 

питання про територіальну підслідність та підсудність здійснення кримінального 
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провадження. 

Як слушно зазначають Ю. М. Грошевий, А. О. Ляш та С. М. Стахівський, 

місцем вчинення злочину є територія, на якій вчинено злочинне діяння 

(бездіяльність). Ступінь точності встановлення місця вчинення злочину може бути 

різним: в одних випадках розкрити злочин неможливо, не встановивши місця 

вчинення злочину з точністю, що вимірюється метрами, в інших – це місце може 

бути визначене у вигляді назви населеного пункту, залізничної станції, вокзалу 

тощо [116, с. 118-119]. 

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення, слідчий, 

прокурор обов'язково повинні встановити спосіб вчинення відповідного 

кримінального правопорушення, під яким варто розуміти комплекс дій, який вчиняє 

правопорушник у певній послідовності для здобуття злочинного результату. Якщо 

кримінальне правопорушення вчинено шляхом дії, то треба встановити, які саме дії 

вчинив правопорушник. Це особливо важливо у тих випадках, коли кримінальне 

правопорушення було вчинено декількома співучасниками, дії кожного з яких 

повинні бути індивідуалізованими. Якщо кримінальне правопорушення вчинено 

шляхом бездіяльності, то має бути встановлено, який конкретно обов’язок і чому 

покладався на винного, а також потрібно довести, що у винного була реальна 

можливість виконати свій обов’язок, але він не зробив цього. Особливо важливо 

правильно визначити спосіб учинення кримінального правопорушення тоді, коли це 

впливає на кваліфікацію злочину. В окремих випадках спосіб учинення 

кримінального правопорушення може стати підставою для висунення версії про 

вчинення декількох кримінальних правопорушень однією особою. Вчинення 

злочинних дій певним способом може свідчити й про невинуватість у цьому 

конкретної особи (наприклад, використання такого способу, який потребує певних 

знань, умінь і навичок, відсутніх в обвинуваченого) [62, с. 64-65].  

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України під час встановлення “події 

кримінального правопорушення”, крім часу, місця та способу, підлягають 

доказуванню також й “інші обставини вчинення кримінального правопорушення”, 

якщо такі є. 

До інших обставин вчинення кримінального правопорушення можуть 
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відноситися: поведінка потерпілого, яка передує вчиненню кримінального 

правопорушення, що за певних умов надасть можливість вважати дії винного як 

здійснені під час перевищення меж необхідної оборони або у стані сильного 

душевного хвилювання; поведінка правопорушника, що передує злочину, або така, 

що настала за злочином, може свідчити, наприклад, про дійове каяття, про те, що 

діяння було пов’язане з ризиком тощо. 

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 91 КПК України під час здійснення досудового 

розслідування та судового розгляду кримінального правопорушення необхідно 

встановити винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 

форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення. Встановлення 

зазначених елементів дає можливість відповісти на два основних питання: чи 

вчинила особа інкриміноване діяння; чи наявна її винуватість у вчиненні цього 

кримінального правопорушення. 

Стосовно винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, зазначимо, що використаний законодавцем термін слід розуміти 

як вимогу доведення саме тієї форми вини обвинуваченого (підсудного), яка 

передбачена кримінально-правовою нормою стосовно вчинення цією особою 

конкретного кримінального правопорушення [129, с. 240]. 

Варто зазначити, що чинний КПК України вперше на законодавчому рівні 

закріпив таке поняття як «винуватість обвинуваченого», адже КПК 1960 р. замість 

зазначеного поняття, містив – «винність обвинуваченого». Зауважимо, що термін 

винуватість є категорією кримінального процесуального права, яка означає 

доведеність доказами вчинення кримінального правопорушення конкретною 

особою. Окрім того, винуватість не слід змішувати з винністю, яка в свою чергу є 

категорією кримінального права (ст. 11 КК України). 

Доказування вини, тобто психічного ставлення особи до вчинюваної дії чи 

бездіяльності, передбаченої КК України та її наслідків, виражене у формі умислу 

(ст. 24 КК України) або необережності (ст. 25 КК України), конкретний зміст яких в 

окремих кримінальних правопорушеннях, є надзвичайно складним. Конкретний 

зміст вини окремих видів кримінальних правопорушень визначається їх складами, 
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що передбачені нормами Особливої частини КК. Вина має психологічну природу, 

тому її встановлення має характер логічного висновку на підставі доведених інших 

об’єктивованих фактів у провадженні. При цьому можуть використовуватися 

непрямі докази та «негативні обставини». На ступінь вини особи впливають мета, 

мотив, місце і час вчинення злочину, життєвий досвід, вік тощо. Тому знання 

ступеня вини кожної конкретної особи необхідне для індивідуалізації покарання.  

Склад кримінального правопорушення включає психічне ставлення 

обвинуваченого до всіх фактичних обставин, які віднесені законодавцем до об’єкта і 

об’єктивної сторони злочину. Тобто при доказуванні умислу насамперед необхідно 

встановити конкретні фактичні дані, які б свідчили, що інтелектом і волею 

(умислом) обвинуваченого охоплювались виявлені час, місце, спосіб вчинення 

злочину тощо, а у злочинах з матеріальним складом – настання злочинних наслідків 

[95, с. 268]. 

При встановленні винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення необхідно встановлювати його осудність, тобто здатність особи 

усвідомлювати значення своїх дій (бездіяльність) і керувати ними під час вчинення 

кримінального правопорушення (ст. 19 КК України), а також – досягнення ним віку 

кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення (ст. 22 КК 

України). Тому, в разі виникнення сумнівів у сторін кримінального провадження, 

слідчого судді чи суду щодо осудності обвинуваченого чи неможливості 

встановлення його віку, необхідно проводити судову-психіатричну експертизу в 

порядку п. 3 ч. 2 ст. 242 та ч. 1 ст. 332 КПК України. 

Слід звернути увагу на те, положення п. 2 ч. 2 ст. 91 КПК України 

передбачають встановлення винуватості обвинуваченого, тобто особи, 

обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому ст. 291 

КПК України (ч. 2 ст. 42 КПК України). Натомість, обов’язок доказування 

винуватості особи покладається саме на слідчого та прокурора (ч. 1 ст. 92 КПК 

України), які починають збирати докази про винуватість особи у вчиненні 

кримінального правопорушення з моменту внесення таких відомостей до ЄРДР, 

тобто на стадії досудового розслідування, а в окремих випадках й до внесення таких 
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відомостей до ЄРДР (ч. 3 ст. 214 КПК України). Під час досудового розслідування 

особа перебуває в статусі підозрюваного, а обвинуваченим вона стає лише під час 

судового розгляду кримінального провадження. Таким чином, можемо зробити 

висновок, що на стадії досудового розслідування на слідчого, прокурора 

покладається обов’язок встановлення винуватості підозрюваного. З огляду на 

зазначене, пропонуємо п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК України викласти в такій редакції: 

“винуватість підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення”. 

Встановлення винуватості підозрюваного, обвинуваченого багато в чому 

залежить від мотиву вчинення кримінального правопорушення. Мотив 

кримінального правопорушення як елемент предмету доказування – це спонукання 

до дії, що виникає на основі певної потреби, інтересу. Варто зазначити, що мотив в 

окремих кримінальних правопорушеннях є обов’язковою ознакою їх складу. Він 

дозволяє відмежовувати їх від суміжних складів кримінальних правопорушень або 

свідчити про відсутність суспільної небезпеки діяння, а також є обставиною, що 

обтяжує або пом’якшує покарання. Його правильне встановлення є необхідним 

також для характеристики особи. На нашу думку, навіть у тих випадках, коли закон 

прямо не вимагає встановлення мотиву вчинення кримінального правопорушення, 

його необхідно з’ясовувати через те, що це дозволяє більш повно й точно визначити 

ступінь суспільної небезпеки правопорушника та вчиненого ним діяння. Мотив 

повинен встановлюватися не лише у випадку умисного кримінального 

правопорушення, як вважають окремі автори [227, с. 71], але й також у випадку 

вчинення кримінального правопорушення через необережність. 

При з’ясуванні мотиву вчиненого кримінального правопорушення необхідно 

також враховувати мету його вчинення. Зазначений елемент предмета доказування є 

новим для кримінального процесуального законодавства, оскільки КПК України 

1960 р. не визначав мету кримінального правопорушення, як обставину, що підлягає 

доказуванню в кримінальному провадженні. 
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Варто зазначити, що в більшості випадків мета кримінального 

правопорушення встановлюється при визначенні його мотиву. Це зумовлено тим, 

що лише у своїй єдності мотив і мета можуть дати повне уявлення про 

спрямованість поведінки правопорушника. Неврахування мети кримінального 

правопорушення під час встановлення мотиву може призвести до встановлення 

предмета доказування у кримінальному провадженні в неповному обсязі, що в 

кінцевому результаті може призвести до прийняття судом неправосудного 

процесуального рішення. 

Досить часто мету кримінального правопорушення можна визначити за 

характером дій правопорушника. Але іноді трапляються такі випадки, коли мету 

необхідно встановлювати, у тому числі й для визначення мотиву кримінального 

правопорушення. 

Мету кримінального правопорушення можна з’ясувати лише після ретельного 

вивчення правопорушника, а саме: 1) обставин, що характеризують 

правопорушника та його дії; 2) способів та знарядь вчинення кримінального 

правопорушення; 3) місця та часу вчинення кримінального правопорушення; 4) 

взаємовідносин із потерпілим; 5) наслідків кримінального правопорушення та інших 

обставин. 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України в кримінальних провадження 

підлягають встановленню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.  

Зауважимо, що поняття шкоди в кримінальному процесуальному 

законодавстві чітко не регламентовано. Разом із тим, виходячи з аналізу окремих 

статей КПК України (ст.ст. 55, 56, 61, 127) та юридичних джерел з цього питання 

[212; 41; 178; 7; 28; 2; 4], можна виділити три види шкоди, зокрема – фізичну, 

майнову та моральну. 

Фізична шкода – це сукупність змін, що сталися об’єктивно внаслідок 

вчиненого кримінального правопорушення у стані людини як фізичної істоти 

(тілесні ушкодження, розлад здоров’я, фізичні страждання, біль). Суттєвою рисою 

фізичної шкоди є те, що вона заподіюється життю, здоров’ю – найважливішим 
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благам людини і практично не може бути відшкодована [103, с. 48]. Фізична шкода 

може виражатися в результаті завдання тілесних ушкоджень (легкої, середньої чи 

тяжкої тяжкості), фізичних і моральних стражданнях, а також у фізичних і 

моральних стражданнях, що стали результатом психофізичних негативних змін в 

організмі людини. 

Наслідки фізичної шкоди можуть бути різноманітними, внаслідок чого 

потерпілий може втратити працездатність як короткочасно, так і на довгий строк, в 

окремих випадках – на завжди, крім того, на відновлення, або на лікування та 

підтримання пошкодженого здоров’я можуть бути затрачені матеріальні ресурси. 

Під матеріальною шкодою в науковій літературі розуміється зменшення 

матеріальних цінностей, що належать державі, установі, підприємству, 

кооперативній, громадській організації або особі, унаслідок суспільно небезпечного 

діяння [21, c. 15]. 

На думку М.І. Гошовського та О.П. Кучинської в кримінальному процесі 

поняття матеріальної шкоди, завданої злочином потерпілому, охоплює: 1) заподіяну 

особі злочином пряму, безпосередню шкоду в майновому і грошовому вираженні; 2) 

неодержані в результаті вчинення злочину доходи; 3) оцінені в грошовому 

вираженні витрати на лікування, протезування, відновлення здоров’я потерпілого, а 

у разі його смерті – на поховання і виплати на підтримку матеріального добробуту і 

виховання непрацездатних членів сім’ї потерпілого та його неповнолітніх дітей; 4) 

кошти, витрачені закладом охорони здоров’я на стаціонарне лікування особи, що 

постраждала від злочину [21, c. 34]. 

Відповідно до п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову 

практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” № 4 від 31 

березня 1995 року, під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового 

характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, 

заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю 

інших осіб [173]. При цьому моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні 

честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв'язку з 

ушкодженням здоров'я, у порушенні права власності (в тому числі інтелектуальної), 
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прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв'язку з незаконним 

перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв'язків 

через неможливість продовження активного громадського життя тощо. 

Визначаючи поняття «моральної шкоди» в кримінальному процесі, на нашу 

думку, слушною є позиція вчених, які розглядають моральну шкоду в двох аспектах: 

вузькому і широкому. У вузькому розумінні моральна шкода від злочину – це такий 

наслідок посягання на честь та гідність особи, який сам утворює один з необхідних 

елементів складу злочину, передбаченого кримінальним законом. Оскільки у 

юридичній науці на сьогодні загальновизнаною є позиція про те, що будь-яке 

правопорушення здатне заподіяти моральну шкоду, то у широкому розумінні 

моральну шкоду заподіює його крайній прояв – злочин. Коли у людини викрадають 

майно або завдають їй побоїв, то це, безперечно, пов’язано з певними моральними 

переживаннями. У цьому розумінні моральна шкода виступає органічною 

складовою частиною будь-якої шкоди, заподіяної громадянину [21, с. 40-41].  

Є.Г. Коваленко, поміж моральної шкоди виділяє ще декілька видів 

нематеріальної шкоди: політичну, організаційну та психологічну. Під політичною 

шкодою процесуаліст розуміє насильницьку зміну чи повалення конституційного 

ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України тощо [60, с. 107]. Щодо визначення сутності 

організаційної й психологічної шкоди автор роз’яснення не надає. 

В ході здійснення досудового розслідування та судовому розгляду 

кримінального провадження існують особливості щодо доказування моральної шкоди. 

Так, під час досудового розслідування про доказування моральної шкоди можна вести 

мову лише в тих випадках, коли з’являється процесуальна фігура потерпілого, яким 

заявлений цивільний позов щодо відшкодування моральної шкоди (ст. 128 КПК 

України). При цьому доказуванню підлягає лише сам факт заподіяння моральної 

шкоди, тобто наявність її фактичних наслідків – характеру й тяжкості погіршенні стану 

здоров’я, тривалості страждань тощо. Визначення конкретного розміру грошової 

компенсації за моральну шкоду покладене лише на судові органи, а тому знаходиться 

за межами доказування на досудовому слідстві [128, с. 245]. 
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Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України в кримінальному провадженні 

підлягає доказуванню також розмір процесуальних витрат. Судові витрати у 

кримінальному провадженні складаються з витрат: на правову допомогу (ст. 120 

КПК України); пов’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або 

судового провадження (ст. 121 КПК України); пов’язаних із залученням потерпілих, 

свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів (ст. 122 КПК України); пов’язаних із 

зберіганням і пересиланням речей і документів (ст. 123 КПК України).  

Обов’язок доказування даних щодо розміру процесуальних витрат та 

обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає 

(ч. 2 ст. 92 КПК України). В залежності від виду процесуальних витрат, 

визначається їх розмір та розподіл (ст.ст. 118-126 КПК України). 

Розмір коштів, витрачених закладом охорони здоров'я на стаціонарне 

лікування особи, потерпілої від злочину, за винятком випадку завдання такої шкоди 

при перевищенні меж необхідної оборони або в стані сильного душевного 

хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства чи тяжкої 

образи з боку потерпілого, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила злочин, 

у розмірі фактичних витрат в порядку передбаченого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 липня 1993 р. № 545 “Про затвердження Порядку 

обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне 

лікування потерпілого від злочинного діяння та зарахування стягнених з винних 

осіб коштів до відповідного бюджету і їх використання” [166]. 

Згідно з п. 4 ст. 91 КПК України в кримінальному провадженні підлягають 

встановленню обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують 

чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження. Такими обставинами є об’єктивні 

й суб’єктивні чинники, що не є ознаками конкретного складу злочину і не 

впливають на його кваліфікацію, проте знижують чи підвищують суспільну 

небезпечність учиненого діяння та особи винуватого і таким чином впливають на 

пом’якшення чи обтяження покарання. 



 

 

50 

При призначенні покарання судом можуть враховуватися як обставини, що 

пом’якшують покарання (ст. 66 КК України), так і обставини, що обтяжують 

покарання (ст. 67 КК України).  

Встановлення під час розслідування кримінальних правопорушень таких 

обставин має велике значення при призначенні судом покарання. Зокрема, 

врахування обставин, які пом’якшують покарання, надає суду право: 1) призначити 

основне чи додаткове покарання ближче до мінімуму санкції або в мінімальних її 

межах; 2) обрати найменш суворий вид основного покарання за альтернативною 

санкцією; 3) призначити тільки одне додаткове покарання з декількох, передбачених 

у санкції; 4) не призначити додаткове покарання, яке передбачено в санкції як 

факультативне; 5) перейти до більш м’якого виду основного покарання, не 

зазначеного в санкції на підставі ч. 1 ст. 69 КК України; 6) не призначити 

обов’язкове додаткове покарання з додержанням вимог ч. 2 ст. 69 КК України. 

Наявність обставин, що обтяжують покарання, навпаки, надає суду 

можливість: 1) призначити основне чи додаткове покарання ближче до максимуму 

санкції або в максимальних її межах; 2) обрати найбільш суворий вид основного 

покарання за альтернативною санкцією; 3) призначити відразу декілька додаткових 

покарань, передбачених у санкції; 4) приєднати до основного покарання на підставі 

норм Загальної частини КК України (статті 54 і 55 КК України) таке додаткове 

покарання, якого в санкції не передбачено; 5) відмовитися від застосування ст. 69 

КК України; вийти за максимальну межу позбавлення волі, встановлену в найбільш 

суворій санкції, або за максимальний строк цього виду покарання, передбачений ч. 2 

ст. 63 КК України, з додержанням приписів ч. 2 ст. 70 або ч. 2 ст. 71 КК [81, c. 383]. 

Виходячи з положень ст. 66 КК України, можемо зробити висновок, що 

перелік обставин, що пом’якшують покарання, є невичерпним. Так, відповідно до ч. 

2 ст. 66 КК України при призначенні покарання суд може визнати такими, що його 

пом'якшують, і інші обставини, не зазначені в ч. 1 ст. 66 КК України.  

Натомість, перелік обставин, що обтяжують покарання, визначених ст. 67 КК 

України є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню. Однак в силу ч. 2 ст. 

67 КК України, суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати 
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будь-яку із зазначених у ч. 1 ст. 67 КК обставин, за винятком обставин, зазначених у 

п. 2, 6, 7, 9, 10, 12 ч. 1 ст. 67 КК України такою, що обтяжує покарання, навівши 

мотиви свого рішення у вироку. Суд має право не визнавати окремі обтяжуючі 

обставини залежно від характеру вчиненого кримінального правопорушення.  

Вирішуючи питання щодо застосування до обвинуваченого обставини, які 

впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, суду 

потрібно встановити обставини, які характеризують особу обвинуваченого. Слід 

звернути увагу на те, що законодавець у п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України наголошує на 

тому, що доказуванню підлягають лише обставини, що характеризують особу 

обвинуваченого, не згадуючи при цьому про підозрюваного, що, на нашу думку, є 

неприпустимим. Зазначимо, що відповідно до ст. 42 КПК України, підозрюваним є 

особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про 

підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак 

його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито 

заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення 

повідомлень (ч. 1), а обвинуваченим визнається особа, обвинувальний акт щодо якої 

переданий до суду (ч. 2). Отже, як учасник кримінального провадження 

обвинувачений з’являється після завершення досудового розслідування. Під час 

його проведення слідчому, прокурору необхідно встановлювати та доказувати 

обставини, які характеризують особу підозрюваного. Зважаючи на зазначене, 

вважаємо за доцільне уточнити редакцію п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України та викласти її 

в такій редакції: “Обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного, 

обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають 

кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального 

провадження”.  

До обставин, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого 

належать: прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, громадянство, 

освіта, місце проживання, місце роботи та вид роботи, сімейний стан, наявність 
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дітей, стан здоров’я, дані про судимість, участь у громадській діяльності, ставлення 

до виконання громадських доручень, негативні та позитивні риси характеру тощо. 

Правильне встановлення слідчим цих обставин є однією з умов законного й 

обґрунтованого застосування до обвинуваченого певного примусового заходу з 

урахуванням реальної його особистості. Суду ці обставини допомагають у винесенні 

правосудного вироку та призначенні справедливого покарання, яке відповідає 

тяжкості вчиненого злочину і особистості підсудного. 

Постановою Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року 

«Про практику призначення судами кримінального покарання», визначено, що дані про 

особу підсудного мають важливе значення для визначення виду і розміру покарання, 

тому суди повинні всебічно, повно й неупереджено їх досліджувати. Необхідно 

встановлювати вік підсудного, стан здоров’я, поведінку до вчинення злочину як у 

побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих 

чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім’ї (наявність на 

утриманні дітей та осіб похилого віку), матеріальний стан тощо [172]. 

Вивчення особи підорзюваного, обвинуваченого є важливим для розв’язання 

таких питань: 1) про можливість притягнення особи до кримінальної 

відповідальності; 2) про звільнення особи від кримінальної відповідальності й 

покарання через втрату особою суспільної небезпечності; 3) про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності з передачею на поруки; 4) про кваліфікацію 

діяння; 5) про обставини, що впливають на покарання; 6) про вид і розмір 

покарання, найбільш доцільного для виправлення і перевиховання особи, що 

вчинила злочин; 7) про вид установи, де особа повинна відбувати покарання; 8) про 

найбільш ефективні методи роботи щодо виправлення засудженої особи; 9) про 

застосування запобіжного заходу; 10) про причини та умови, що сприяли вчиненню 

злочину; 11) питань, що виникають у суді другої інстанції та інших вищих судах 

[179, с.108]. 

Важливим елементом предмета доказування в кримінальному провадження є 

встановлення обставин, доведеність яких є підставою для звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання (п. 5 ч. 1 ст. 91 КПК України).  
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Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23 

грудня 2005 р. “Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності” звільнення від кримінальної 

відповідальності – це відмова держави від застосування щодо особи, котра вчинила 

злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття 

кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених КК України, у 

порядку, встановленому КПК України [171]. 

Обвинувачений підлягає звільненню від кримінальної відповідальності в разі: 

1) дійового каяття (ст. 45 КК України); 2) примирення винного з потерпілим (ст. 46 

КК України); 3) передачі особи на поруки (ст. 47 КК України); 4) зміни обстановки 

(ст. 48 КК України); 5) закінчення строків давності (ст. 49 КК України). В разі 

наявності в кримінальному провадженні зазначених підстав, обвинувачений може 

бути звільнений від кримінальної відповідальності ухвалою суду за клопотанням 

прокурора, в порядку ст.ст. 285-288 КПК України.  

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні 

підлягають доказуванню також обставини, які є підставою закриття кримінального 

провадження. Перелік таких обставин передбачений ст. 284 КПК України. Так, 

відповідно до ч. 1 вказаної статті кримінальне провадження закривається в разі: 

1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення; 2) встановлена 

відсутність в діянні складу кримінального правопорушення; 3) не встановлені 

достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх 

отримати; 4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за 

діяння, вчинене особою; 5) помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, 

якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого; 6) існує вирок по тому 

самому обвинуваченню, що набрав законної сили або постановлена ухвала суду про 

закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню; 7) 

потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник 

відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення; 8) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не 

отримано згоди держави, яка видала особу (ч. 1 ст. 284 КПК України).  
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Згідно з ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається 

судом у разі: 1) звільнення особи від кримінальної відповідальності; 2) якщо 

прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком 

випадків, передбачених КПК України; 3) досягнуто податковий компроміс у справах 

про кримінальні правопорушення, передбачені статтею 212 КК України, відповідно 

до підрозділу 9-2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України 

(ч. 2 ст. 284 КПК України). 

Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної 

відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність дій, роз’яснюється право на таке звільнення. 

Підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від 

кримінальної відповідальності, повинно бути роз’яснено суть підозри чи 

обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право 

заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі 

якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від 

кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та 

судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку. 

Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від 

кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке 

звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі 

надсилає його до суду. Перед направленням клопотання до суду прокурор 

зобов’язаний ознайомити з ним потерпілого та з’ясувати його думку щодо 

можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. Якщо під 

час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з 

обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд 

має невідкладно розглянути таке клопотання. 

В кримінальному провадженні підлягають також встановленню обставини, які 
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виключають кримінальну відповідальність (п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України). Загальний 

перелік обставин, які виключають кримінальну відповідальність, передбачений у 

главі VIII КК України. Такими обставинами є: 1) необхідна оборона (ст. 36 КК 

України); 2) уявна оборона (ст. 37 КК України); 3) затримання особи, що вчинила 

злочин (ст. 38 КК України); 4) крайня необхідність (ст. 39 КК України); 5) фізичний 

або психічний примус (ст. 40 КК України); 6) виконання наказу або розпорядження 

(ст. 41 КК України); 7) діяння, пов’язане з ризиком (ст. 42 КК України); 8) 

виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації (ст. 43 КК України). 

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК України в кримінальному провадженні 

підлягають також встановленню обставини, які підтверджують, що гроші, цінності 

та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального 

правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального 

правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, 

виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення 

кримінального правопорушення. 

Відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у 

примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави 

грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови 

вчинення злочину, передбаченого статтею 354 та статтями 364, 364-1, 365-2, 368-

369-2 розділу XVII Особливої частини цього Кодексу, або суспільно небезпечного 

діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями.  

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше 

майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, 

фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його 

вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику 
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(законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність 

держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи 

знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному 

володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.  

У разі якщо гроші, цінності та інше майно були повністю або частково 

перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково 

перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, на 

момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок 

їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна 

або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію 

грошової суми, що відповідає вартості такого майна.  

Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає 

кримінальній відповідальності у зв’язку з недосягненням віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної 

відповідальності чи покарання з підстав, передбачених КК України, крім звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Якщо гроші, 

цінності та інше майно передані особою, яка вчинила злочин або суспільно небезпечне 

діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого КК України, іншій фізичній або 

юридичній особі, підлягають спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, 

знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення злочину, 

передбаченого статтею 354 та статтями 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 розділу XVII 

Особливої частини КК України, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під 

ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями.  

Спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого 

майна, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному 

володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої злочином. 

Згідно з п. 7 ч.1 ст. 91 КПК України в кримінальному провадженні можуть 

також встановлюватися обставини, що є підставою для застосування до юридичних 

осіб заходів кримінально-правового характеру. Перелік таких підстав визначений в 

КК України. Так, зокрема в ст. 96-3 визначено, що підставами для застосування до 
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юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є: 1) вчинення її 

уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із 

злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, 

частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 КК України; 2) 

незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або 

установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із 

запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених 

у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій 

статті 368-4, статтях 369 і 369-2 КК України; 3) вчинення її уповноваженою особою 

від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 

КК України; 4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах 

юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 109, 110, 113, 146, 

147, 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України. 

Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що предметом 

кримінального процесуального доказування є сукупність передбачених 

кримінальним та кримінальним процесуальним законом обставин, а також інших 

обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають 

доказуванню уповноваженими суб’єктами під час здійснення досудового 

розслідування та судового розгляду кримінального провадження. 

Варто зазначити, що в кримінальному провадженні щодо контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів доказуванню підлягають не всі обставини, що 

передбачені ч. 1 ст. 91 КПК України. На підставі проведеного аналізу матеріалів 

кримінальних проваджень про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, а 

також результатів анкетування практичних працівників судових та правоохоронних 

органів встановлено, що 83% слідчих, 91% прокурорів, 76% співробітників 

оперативних підроздлів, а також 96% суддів вважають, що в зазначеній категорії 

кримінальних проваджень підлягають доказуванню такі обставини: 1) подія 

кримінального правопорушення; 2) винуватість підозрюваного, обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення 



 

 

58 

кримінального правопорушення; 3) обставини, які впливають на ступінь тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 4) 

обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або 

покарання (Додаток Б, табл. Б. 4; додаток В, табл. В. 4; додаток Г, табл. 3). Зазначені 

обставини підлягають встановленню з урахуванням положень ст. 305 КК України. 

Особливості доказування зазначених обставин у кримінальному провадженні щодо 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів нами буде висвітлено у розділі 

2 дисертації. 

Важливе значення для швидкого повного та неупередженого досудового 

розслідування та судового розгляду кримінального провадження щодо контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів має визначення меж доказування, яке тісно 

пов’язане з його предметом.  

Правильне визначення його поняття сприяє виконанню завдань кримінального 

провадження, встановленню усіх обставин, які підлягають доказуванню в 

кримінальному провадженні. Помилка у визначенні меж доказування може 

потягнути безкінечне чи, навпаки, поверхневе встановлення обставин, які 

підлягають доказуванню, що, в свою чергу, унеможливлює прийняття правильного, 

законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні. Неправильне 

визначення меж доказування призводить до їх звуження або необґрунтованого 

розширення. В свою чергу, звуження меж доказування призводить до того, що 

окремі обставини кримінального провадження недостатньо або не в повній мірі 

досліджуються і, як наслідок, у кримінальному провадженні з’являються прогалини 

у встановленні тих чи інших обставин злочину, що не дозволяє всебічно, повно і 

неупереджено розслідувати кримінальне провадження, розглядати його під час 

судового розгляду та приймати відповідне законне та обґрунтоване процесуальне 

рішення. Необґрунтоване розширення меж доказування зумовлює отримання таких 

доказів, які вже достовірно встановлені або взагалі можуть не стосуватися 
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відповідного кримінального провадження, що, у свою чергу, призводить до 

затягування досудового розслідування та судового розгляду, що негативно впливає 

на самих учасників кримінального провадження [210].  

Не зважаючи на викладені та інші обставини, чинний КПК України, як і КПК 

України 1960 року, так і не закріпив на законодавчому рівні поняття меж 

доказування. У зв’язку з чим у науковій літературі немає усталеного розуміння 

поняття меж кримінального процесуального доказування. Відсутність єдності 

поглядів щодо вирішення цього питання призвела до того, що предмет і межі 

доказування досить тривалий час розглядалися як тотожні поняття [121, с. 4]. Так, Р. 

Д. Рахунов, відстоюючи цю тезу, зазначав, що межі доказування – це менш вдале 

викладення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі [177, с. 

100]. Такий підхід був підданий справедливій критиці з боку М. М. Михеєнка, який 

наголосив на тому, що предмет і межі доказування хоч і взаємопов’язані, але не 

рівнозначні; кожне з них має тільки йому притаманний юридичний зміст і 

призначення у кримінально-процесуальному доказуванні [124, с. 105]. 

Щодо визначення поняття меж доказування в кримінальному провадженні, то 

у процесуальній літературі з цього приводу висловлюються також різні точки зору. 

Так, наприклад, Ф. Н. Фаткуллін під межами доказування розуміє такі межі, які 

виражають повноту слідчих версій, що перевіряються, глибину дослідження фактів 

(обставин), які підлягають встановленню, обсяг доказів та їх джерел, обов’язкових 

для визнання наявності чи відсутності цих фактів, і достатність обґрунтування 

висновків у кримінальній справі [249, с. 70]. 

Висловлюється думка, що межі доказування – це обсяг доказів, які є 

необхідними і достатніми для встановлення предмета доказування [220,  

с. 186-196]. 

В. Т. Нор зазначає, що межі доказування – це необхідна і достатня сукупність 

доказів, зібрання яких забезпечить з’ясування всіх обставин предмета доказування, 

і, як результат, – правильне вирішення кримінальної справи [136, с. 69]. 

Г. Ф. Горський, Л. Д. Кокорев, П. С. Елькінд до меж доказування відносять не 

лише обсяг доказів, але й необхідні для їх одержання слідчі й судові дії для 
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забезпечення повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх елементів 

предмета доказування у кримінальній справі [27, с. 93-94]. 

Цілком обґрунтованою і такою, що заслуговує на підтримку є позиція М. М. 

Михеєнка, який вважав, що під межами доказування необхідно розуміти такий обсяг 

доказового матеріалу (доказів та їх джерел), який забезпечить надійне, достовірне 

встановлення всіх обставин, що входять до предмета доказування, правильне 

вирішення справи та вжиття заходів для запобігання злочинам. При цьому перевірка 

версій, слідчі та судові дії, спрямовані на отримання доказів та їх джерел, за 

справедливим твердженням ученого, не включаються до меж доказування [124, с. 106]. 

Слід звернути увагу на те, що окремі правники, досліджуючи питання меж 

доказування в кримінальному процесі, поряд із ним вживають такі терміни, як “обсяг 

дослідження” [244, с. 37] та “обсяг доказування” [220, с. 193]. Щодо співвідношення 

цих понять, то у процесуальній літературі немає єдності поглядів на це. 

Так, на думку Л. Т. Ульянової та М.М. Михеєнка, ці поняття є тотожними 

[244, с. 23; 124, с. 106-107], обґрунтовуючи це тим, що виділення самостійного 

поняття – “обсяг доказування” практично не є потрібним, а теоретично це може 

призвести до плутанини. 

У свою чергу, Ю. М. Грошевий та С. М. Стахівський, не погоджуються із цією 

позицією. Правники небезпідставно вважають, що якщо зіставити терміни “обсяг 

дослідження” та “обсяг доказування”, то їх можна назвати рівнозначними, але вони 

не є тотожними терміну “межі доказування”. Процес розслідування злочину 

відбувається в умовах гострого дефіциту доказової інформації. Тому слідчий у 

процесі збирання доказів та їх процесуальних джерел точно не знає, чи допоможуть 

вони встановити ті обставини, які мають бути встановлені у справі. Так, у процесі 

своєї роботи слідчий нагромаджує доказовий матеріал, який надалі може допомогти 

у встановленні істини. У поле зору органів досудового слідства потрапляє коло осіб, 

які можуть бути причетними до вчиненого суспільно небезпечного діяння, їх 

перевірка в процесі доказування не підтвердилася, встановлено винуватих осіб у 

вчиненні злочину, але зібрані докази щодо попередніх осіб чи перевірки інших 
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версій залишаються у справі й становлять фактичний обсяг доказування, тобто 

наявну у справі сукупність доказів [31, с. 43]. 

Межі доказування, на думку Ю. М. Грошевого та С. М. Стахівського, – це 

лише та сукупність доказів, яка дозволяє повністю дослідити всі обставини, що 

підлягають доказуванню у кримінальній справі, та прийняти законне рішення у 

справі. Інакше кажучи, обсяг доказування – це наявність усіх доказів у справі, а 

межі – їх мінімальна сукупність, яка дозволяє якісно і ґрунтовно дослідити 

обставини, які входять до предмета доказування. Таким чином, такий термін, як 

“обсяг доказування”, має право на існування, проте він не є рівнозначним термінові 

“межі доказування” [31, с. 43]. Ця точка зору, на наш погляд, є обґрунтованою та 

переконливою і повністю нами поділяється. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що межами кримінального 

процесуального доказування є необхідний обсяг доказів, який забезпечить повне, 

об’єктивне та неупереджене встановлення всіх обставин, що підлягають 

доказуванню в кримінальному провадженні, а також забезпечить прийняття 

уповноваженим суб’єктом законного, обґрунтованого та справедливого рішення.  

 

1.3. Суб’єкти кримінального процесуального доказування 

 

Як і будь-яка діяльність, доказування в кримінальному провадженні 

здійснюється уповноваженими на те суб'єктами, в тому числі й в кримінальних 

провадженнях щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 

Варто зазначити, що чинний КПК України, як і КПК України 1960 р., так і не 

закріпив на законодавчому рівні поняття суб’єктів доказування в кримінальному 

провадженні. При цьому, в жодному із зазначених законодавчих актів термін 

суб’єкти доказування не вживається. Це, в свою чергу, призводить до численних 

дискусій й неоднозначного розуміння науковцями та практиками зазначеної 

правової категорії, про свідчать результати проведеного опитування. Так, 

відсутність визначення поняття суб’єктів доказування у кримінальному 
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процесуальному законі негативно оцінюють 80% опитаних слідчих, 62% 

прокурорів, 78% співробітників оперативних підрозділів та 69% суддів (Додаток Б, 

табл. Б. 6; додаток В, табл. В. 6; додаток Г, табл. Г. 4). 

 Результати проведеного аналізу наукових джерел дозволяють виокремити 

основні підходи вчених щодо розуміння поняття суб’єктів кримінального 

процесуального доказування. 

Представники першого підходу вважають, що суб’єктами кримінального 

процесуального доказування є учасники кримінального процесу, які відіграють у 

доказуванні не разову, епізодичну, а постійну, тривалу (хоча б у межах однієї стадії 

процесу) роль [220, с. 494; 250, с. 117]. Окремі сучасні правники, підтримуючи 

зазначений підхід, наголошують на тому, що, суб’єкти кримінального 

процесуального доказування – це не всі учасники кримінального процесу, а лише ті, 

які мають у ньому самостійний або представницький процесуальний інтерес. 

Процесуальний інтерес може мати публічний або особистий (приватний) характер, 

тому, залежно від цього, суб’єктів доказування можна поділити на дві групи: 1) 

суб’єкти, діяльність яких спрямована на захист публічних інтересів і які в силу своїх 

службових обов’язків зобов’язані виконувати певні процесуальні дії та приймати 

офіційно-владні рішення (до них, зокрема, належать: слідчий, прокурор та ін.); 2) 

суб’єкти, які в кримінальному провадженні захищають свій особистий 

(підозрюваний, обвинувачений, потерпілий та ін.) та чужий особистий інтерес 

(захисник, представник потерпілого, представник цивільного позивача та ін.). 

Принциповою відмінністю суб’єктів першої та другої груп є їх відношення до 

обов’язку доказування. Такий обов’язок покладається на суб’єктів першої групи 

(хоча варто зауважити, що під доказуванням та обов’язком його здійснення В. О. 

Лазарева розуміє лише діяльність із встановлення й обґрунтування вини особи у 

вчиненні злочину і, таким чином, виключає можливість визнання суду суб’єктом 

доказування [104, с. 77]).  

О. В. Левченко, будучи прибічником зазначеного підходу, наголошує на тому, 

що для правильного визначення суб’єктів доказування необхідна наявність одного з 

двох критеріїв: а) відповідальності за здійснення доказування або б) права на 
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відстоювання свого чи представлюваного правового інтересу. При цьому, на його 

думку, суб’єктом доказування необхідно розглядати того суб’єкта кримінального 

процесу, якому є належить тривала участь у доказуванні, яка визначається межами 

хоча б однієї стадії кримінального процесу. Виходячи з зазначеного, вчений 

розглядає суб’єктів кримінального процесуального доказування в двох аспектах: 

1) при широкому розумінні суб’єктом доказування виступає кожен учасник 

кримінального процесу, якого законом віднесено або до сторони обвинувачення, або 

до сторони захисту; 2) у вузькому розумінні cуб’єктом доказування є той, хто 

уповноважений законом нести обов’язок і володіє правом доказування обставин, що 

входять до предмета доказування, а також має правовий інтерес у встановленні 

істини у справі (до них належать суд, прокурор, слідчий, дізнавач, приватний 

обвинувач) [108, с. 85-88].  

Прихильники другого підходу, досліджуючи питання суб’єктів кримінального 

процесуального доказування, крім вищезазначених суб’єктів, відносили до їх 

переліку експерта й оперативного працівника. Так, А.Р. Бєлкін зазначав, що експерт 

не лише досліджує докази, в тому числі і в судовому розгляді, але іноді змушений і 

збирати їх – при роботі з мікрооб’єктами, а також при отриманні зразків для 

порівняльного дослідження при проведенні трасологічних, балістичних та деяких 

інших експертиз. На нашу думку, зазначена позиція є дещо дискусійною та такою, 

що не відповідає чинному кримінальному процесуальному законодавству, а також 

правовим та гносеологічним засадам доказування в кримінальному провадженні, 

оскільки в ч. 4 ст. 69 КПК України чітко визначено, що експерт не має права за 

власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи.  

Щодо ж до оперативних працівників, то окремі вітчизняні правники, 

розвиваючи позицію А.Р. Бєлкіна, зазначають, що діяльність щодо провадження 

досудового розслідування кримінальних правопорушень повинна здійснюватися 

виключно в рамках кримінально-процесуальних відносин, тобто з використанням 

лише процесуальних засобів, у порядку, визначеному кримінально-процесуальним 

законом та суб’єктами кримінального провадження. Саме виходячи з цих міркувань, 

законодавець у КПК регламентував негласні слідчі (розшукові) дії, які за своєю 
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сутністю є процесуалізованими оперативно-розшуковими заходами. Можливість 

доручення під час здійснення кримінального провадження проведення оперативно-

розшукових заходів чинним законодавством не передбачена. На думку вченого, у 

випадку доручення слідчим чи прокурором оперативному підрозділу здійснення 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному 

провадженні співробітнику оперативного підрозділу, останнього можна вважати 

суб’єктом доказування [15, c. 163]. Наш погляд, віднесення оперативних працівників 

до суб’єктів доказування в кримінальному провадженні є також дискусійним, 

оскільки відповідно до ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів 

внутрішніх справ, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, 

Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового і митного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби 

України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі 

(розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за 

письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-

технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України – за письмовим дорученням детектива або 

прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. При цьому, під час 

виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу 

користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів 

(крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у 

кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями 

до слідчого судді чи прокурора (ч. 2 ст. 41 КПК України). Тобто, в зазначеному 

випадку співробітники оперативних підрозділів, набувають статусу слідчих з 

обмеженими повноваженнями і здійснюють процесуальні дії виключно за вказівкою 

слідчого чи прокурора. А тому відносити оперативних працівників до суб’єктів 

кримінального процесуального доказування вважаємо недоцільним. 

Представники третього підходу, досить широко розглядають поняття суб’єктів 

доказування в кримінальному провадженні, зазначаючи, що ними є будь-які органи 
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та особи, які беруть якусь участь у доказовій діяльності та володіють певними 

правами і обов’язками. На їх думку, суб’єктів кримінального процесуального 

доказування доцільно класифікувати наступним чином: 1) органи та особи, 

відповідальні за провадження у кримінальній справі; 2) учасники кримінального 

процесу, які мають у ньому юридичний інтерес чи які представляють інтереси інших 

учасників процесу або громадських організацій; 3) особи, які є джерелами 

відомостей про факти; 4) особи, які залучаються до участі у збиранні та перевірці 

доказів для виконання різних додаткових дій. Наприклад, це секретар судового 

засідання, перекладач; 5) особи, які не мають певного процесуального становища 

під час провадження кримінальної справи, але мають право або несуть обов’язок з 

пред’явлення наявних у них предметів і документів [5, c. 27-28]. Подібної позиції 

притримуються й інші правники [137, с. 37], зазначаючи, що крім суб’єктів, які 

ведуть кримінальний процес і учасників процесу, що відстоюють власний або 

представляють інтерес іншої особи, до суб’єктів доказування відносяться особи, які 

є джерелом доказової інформації (свідки, експерти, спеціалісти) та особи, які 

виконують допоміжні і технічні функції (перекладач, секретар судового засідання, 

поняті та інші учасники слідчих дій). Водночас, зазначений підхід, на нашу думку, 

був підданий справедливій критиці з боку Л.Д. Удалової та В.Я. Корсуна, які 

наголошують на тому, кримінальний процес – це складна система правовідносин, 

які, як правило, мають зв'язок підпорядкування між його учасниками. Тому навіть з 

формальної сторони між ними не може бути рівності у процесуальному становищі, а 

тим більше в доказуванні [68, c. 35]. 

Найбільш поширеним в науковій літературі є четвертий підхід, відповідно до 

якого до суб’єктів доказування в кримінальному провадженні, слід відносити 

посадових осіб та органи, на яких покладено збирання, перевірку, оцінку доказів і 

обґрунтування рішень, до яких вони приходять в ході кримінально-процесуального 

доказування, а також інших осіб, які беруть участь в цій діяльності [27, с. 221]. 

Подібної позиції притримується низка правників [124, c. 138; 211, с. 40-41; 31, c. 43].  

Як бачимо, в науковій літературі однозначне розуміння поняття суб’єктів 

доказування в кримінальному провадженні відсутнє. На наш погляд, для 
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правильного визначення поняття суб’єктів доказування, необхідно виходити з 

самого поняття доказування в кримінальному провадженні. Тобто, суб’єктами 

доказування в кримінальному провадженні, на наш погляд, є особи, які наділяються 

повноваженнями щодо отримання доказів та використання цих доказів для 

прийняття процесуальних рішень в кримінальному провадженні. Окрім того, для 

одних суб’єктів кримінального процесу це є обов’язком, а для інших – правом.  

Таким чином, суб’єктами доказування в кримінальному провадженні є 

уповноважені суб’єкти кримінального провадження, які в порядку передбаченому 

КПК України, наділяються обов’язками або правами щодо отримання доказів 

(здобуття фактичних даних та їх джерел; перевірки та оцінки фактичних даних і їх 

джерел; їх процесуального закріплення; визнання фактичних даних та їх джерел 

певним доказом у кримінальному провадженні) та їх використання для 

встановлення для прийняття процесуальних рішень уповноваженими суб’єктами 

(оперування доказами, встановлення на їх підставі фактів та обставин, що мають 

значення для кримінального провадження, обґрунтування доказами своєї правової 

позиції). 

Виходячи з вищенаведеного поняття, а також враховуючи те, що кримінальне 

провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне 

обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, 

прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України (ч. 1 ст. 22 

КПК України), суб’єктами кримінального процесуального доказування є лише 

сторони кримінального провадження (сторона обвинувачення та захисту).  

Варто зазначити, що ні слідчий суддя, ні суд у змагальному кримінальному 

судочинстві, на наш погляд, не є суб’єктами кримінального процесуального 

доказування. Вони є суб’єктами кримінального провадження, які сприяють 

здійсненню доказування сторонами кримінального провадження. Суд, здійснюючи 

функцію правосуддя, повинен зберігати об’єктивність та неупередженість, й 

створювати необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та 

виконання процесуальних обов’язків, тобто сприяти здійсненню процесу 

доказування сторонами кримінального провадження. Слідчий суддя здійснює 
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судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні на досудовому розслідуванні, що є складовою функції правосуддя. 

Зазначається, що перевірка та оцінка доказів слідчим суддею та судом, наданих 

сторонами кримінального провадження та прийняття на їх підставі процесуальних 

рішень не є кримінальним процесуальним доказуванням. 

Суб’єктами доказування зі сторони обвинувачення є слідчий, керівник органу 

досудового розслідування, прокурор, а також в окремих випадках, передбачених 

КПК України, потерпілий, його представник та законний представник.  

Варто зазначити, що законодавець лише на окремих осіб сторони 

обвинувачення покладає обов’язок доказування в кримінальному провадженні. Так, 

відповідно ч. 1 ст. 92 КПК України обов’язок доказування обставин, передбачених 

статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених 

КПК України випадках, – на потерпілого. З цього приводу, М.А. Погорецький, 

цілком обґрунтовано зазначає, що обов’язок кримінально-процесуального 

доказування лежить на усіх суб’єктах сторони обвинувачення, виходячи із 

змагальних засад вітчизняного процесу [150, c. 22].  

На сторону обвинувачення покладається обов’язок не лише встановлювати 

обставини, що підтверджують винуватість підозрюваної чи обвинуваченої особи, а й 

ті, що їх спростовують. Такий висновок можна зробити виходячи з положень КПК 

України. Так, ч. 2 ст. 9 визначено, що прокурор, керівник органу досудового 

розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити 

обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, 

так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що 

пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та 

забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При 

цьому, у разі отримання під час проведення слідчої (розшукової) дії доказів, які 

можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального 

правопорушення, слідчий, прокурор зобов’язаний провести відповідну слідчу 

(розшукову) дію в повному обсязі, долучити складені процесуальні документи до 

матеріалів досудового розслідування та надати їх суду у випадку звернення з 
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обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру або клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 223 КПК України).  

Сторона обвинувачення здійснює отримання доказів шляхом проведення 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та 

отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, 

відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення 

інших процесуальних дій, передбачених КПК України (ч. 2 ст. 93 КПК України). 

Водночас, слід враховувати те, що сторона обвинувачення, виступаючи 

суб’єктом доказування у кримінальному провадженні, наділяється процесуальними 

правами щодо отримання (збирання) доказів при застосуванні окремих заходів 

забезпечення кримінального провадження, зокрема: під час виклику особи, якщо є 

достатні підстави вважати, що вона може дати показання, які мають значення для 

кримінального провадження (ч. 2 ст. 133 КПК України); при виконанні ухвали 

слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, сторона 

обвинувачення уповноважена здійснювати вилучення (виїмку) речей і документів 

(ч. 1 ст. 159; ч. 7 ст. 163 КПК України); при виконанні ухвали слідчого судді про 

дозвіл на проведення обшуку (ч. 1 ст. 166 КПК України); при тимчасовому 

вилученню майна у підозрюваного під час обшуку, огляду, затриманню (ст. 168 

КПК України); при арешті майна підозрюваного, обвинуваченого (ст. 170 КПК 

України). 

На думку В.О. Гринюка, на практиці існує ще один спосіб отримання доказів, 

а саме прийняття стороною обвинувачення доказів у випадку їх добровільного 

надання юридичними чи фізичними особами з власної ініціативи. Однак, статусу 

доказів зазначені речі і документи, набудуть після їх огляду та приєднання до 

кримінального провадження, про що сторона обвинувачення складе відповідний 

протокол. Таким чином, як слушно зазначає вчений, чинний КПК України 

необхідно доповнити таким способом отримання доказів, як прийняття доказів у 
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випадку їх добровільного надання юридичними чи фізичними особами з власної 

ініціативи [29, c. 148]. 

Основним способом отримання доказів стороною обвинувачення є 

проведення слідчих (розшукових) дій та їх різновиду – негласних слідчих 

(розшукових) дій. Це пов’язано перш за все з тим, що правом їх проведення наділені 

лише слідчий (п. 2 ч. 2 ст. 40, ч. 6 ст. 246 КПК України), відповідні оперативні 

підрозділи за письмовим дорученням слідчого чи прокурора (ч. 1 ст. 41, ч. 6 ст. 246 

КПК України), прокурор (п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК), а також з тим, що слідчі (розшукові) дії 

спрямовані безпосередньо на отримання (збирання) доказів або перевірку вже 

отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК 

України). Як слушно зазначає О.В. Капліна, слідчі (розшукові) та негласні слідчі 

(розшукові) дії мають спільну мету, але відрізняються процесуальним порядком 

їх проведення, оскільки перші проводяться в чітко встановленій процесуальній 

формі (гл. 20 КПК України), а другі не мають такої чіткої процесуальної форми, 

проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не 

можна отримати в інший спосіб, а методи їх проведення не підлягають 

розголошенню, за винятком випадків, встановлених КПК (гл. 21 КПК України) [54, c. 

226]. 

Суб’єктом доказування зі сторони обвинувачення виступає також потерпілий, 

його представник та законний представник. В окремих випадках на потерпілого 

може покладатися обов’язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК 

України (ч. 1 ст. 92 КПК України). Аналізуючи статус потерпілого, у тому числі, і у 

провадженні у формі приватного обвинувачення, І.В. Гловюк справедливо зазначає, 

що потерпілий ніколи не зможе бути суб’єктом, на якого покладається обов’язок 

доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України. Так, у стадії досудового 

розслідування цей обов’язок покладається на слідчого, керівника органу досудового 

розслідування, прокурора (ч. 2 ст. 9 КПК України). Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 56 

КПК України, потерпілий має право подавати докази слідчому, прокурору, слідчому 

судді, суду, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, організацій, службових та фізичних осіб копій 
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документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок (ч. 

3 ст. 93 КПК України). Проте, у зазначених випадках суб’єктом збирання доказів є 

слідчий та прокурор, до яких звертається потерпілий з клопотанням про приєднання 

до матеріалів кримінального провадження наявних у нього речей та документів [26, 

с. 182].  

Як бачимо, між окремими положеннями КПК України є певні неузгодженості, 

зокрема, щодо покладення на потерпілого як суб’єкта доказування обов’язку 

доказування у кримінальному провадженні. У цьому контексті заслуговує на 

підтримку позиція тих авторів, які наголошують на тому, що у досудовому 

провадженні на потерпілого не покладається обов’язок доказування, оскільки досудове 

кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення не має специфіки (крім 

особливостей ініціації початку кримінального провадження), а у судовому 

провадженні у формі приватного обвинувачення на потерпілого покладається тягар 

доказування [3, c. 117]. Не розглядаючи детально питання про поняття й зміст тягаря 

доказування у кримінально-процесуальному доказуванні, зазначимо, що нами 

підтримується позиція, що тягар доказування – таке положення, коли особа, 

намагається довести, аргументувати свою позицію, надає для цього докази, бере участь 

в їх дослідженні та доведенні їх переконливості, а в тому випадку, коли довести свою 

позицію особі не вдається, настають несприятливі наслідки – суд не погоджується з 

наведеними доводами й ухвалює інше рішення [96, c. 289]. 

Зі сторони захисту суб’єктами доказування є підозрюваний, обвинувачений, 

їхні захисники та законні представники.  

На відміну від сторони обвинувачення, сторона захисту не наділяється 

обов’язком доказування в кримінальному провадженні, за винятком доказування 

належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та 

обставин, які характеризують обвинуваченого (ч. 2 ст. 92 КПК України). З цього 

приводу, в науковій літературі справедливо зазначається, що виходячи з засади 

змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні 

перед судом їх переконливості в кримінальному провадженні, на захисника має 

покладатися обов’язок доказування обставин, які спростовують підозру чи 
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обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність 

підозрюваного, обвинуваченого або є підставою для закриття кримінального 

провадження [209, c. 314]. На підтвердження вищезазначеної тези, в ст. 47 КПК 

України, визначено, що захисник зобов’язаний використовувати засоби захисту, 

передбачені КПК та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання 

прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування 

обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи 

виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого. 

Сторона захисту здійснює отримання доказів шляхом витребування та 

отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій 

документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; 

ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 

дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні 

забезпечити подання суду належних і допустимих доказів (ч. 3 ст. 93 КПК України). 

Результати проведеного аналізу положень чинного КПК України, дають 

підстави зробити висновок, що процесуальна форма отримання доказів у 

кримінальному провадженні стороною захисту в КПК відсутня. У зв’язку з цим, за 

справедливим твердженням М.Є. Шумила, сторона захисту, використовуючи надані 

законом можливості, має у своєму розпорядженні лише предмети, документи, а не 

докази [260, с. 46]. На наш погляд, така ситуація є неприйнятною як для потреб 

змагального кримінального судочинства, так і для правозахисної практики. 

У цьому аспекті слушними, на нашу думку, є пропозиції Д.Б. Сергєєвої щодо 

внесення змін до глави 4 КПК України. Так, на думку вченої, необхідним є 

доповнення ст. 86 КПК України “Допустимість доказу” ч. 2 наступного змісту: 

“Якщо порядок отримання доказу цим Кодексом не встановлений, то такий доказ 

повинен бути підтверджений сукупністю інших допустимих доказів”. Відповідно, ч. 

2 ст. 86 КПК України у чинній редакції стає ч. 3 ст. 86 КПК України [196, с. 705]. 

Ініціювання стороною захисту проведення слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових дій) та інших процесуальних дій здійснюється 
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шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядають в 

порядку, передбаченому ст. 220 КПК України). При цьому, клопотання сторони 

захисту відповідно до ст. 220 КПК України для слідчого чи прокурора не є 

обов’язковими і підлягають спочатку розгляду та вирішенню відповідними 

суб’єктами (ч. 3 ст. 93 КПК України). 

Слід звернути увагу на те, що чинний КПК України, не лише розширив права 

захисника в отриманні доказів шляхом витребування та отримання від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, 

висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення 

слідчих (розшукових) дій, НСРД та інших процесуальних дій, а також шляхом 

здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих 

доказів, зокрема – щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального 

провадження як тимчасовий доступ до речей та документів (ст.ст. 159-166 КПК 

України). 

Відповідно до ст. 160 КПК України захисник, виступаючи суб’єктом 

доказування, наділяється правом звертатися під час досудового розслідування до 

слідчого судді чи суду із клопотанням про застосування заходу забезпечення 

кримінального провадження – тимчасового доступу до речей і документів, що надає 

йому можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття 

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст. 

159 КПК України), тобто отримувати безпосередньо докази в ході досудового 

розслідування, які можна використати в суді.  

Розглядаючи таке клопотання, для оцінки потреб досудового розслідування 

слідчий суддя зобов’язаний врахувати можливість отримати речі і документи, які 

можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у 

кримінальному провадженні, без застосування заходу забезпечення кримінального 

провадження (ч. 4 ст. 132 КПК України). Тобто, захисник може звернутися до 

слідчого судді чи суду із відповідним клопотанням у разі, якщо: а) відомості, що 

містяться у речах і документах можуть бути використані як докази; б) якщо 
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неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за 

допомогою цих речей і документів; в) існує реальна загроза зміни або знищення 

речей і документів та г) якщо вони не можуть бути отримані іншим шляхом (за 

адвокатським запитом або у інший спосіб).  

Окрім того, захисник у своєму клопотанні повинен довести наявність 

достатніх підстав вважати, що речі і документи: 1) перебувають або можуть 

перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі 

або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у 

зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення 

важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не 

включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 

163 КПК України).  

Згідно зі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ході досудового 

розслідування вправі надати можливість захиснику вилучати речі і документи у разі:  

1) якщо захисник, доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого 

вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або 2) 

таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і 

документів. 

Захиснику, як стороні кримінального провадження, в ході здійснення 

досудового розслідування може бути наданий слідчим суддею тимчасовий доступ 

до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо 

окрім вищезазначених обставин, він доведе можливість використання як доказів 

відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими 

способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і 

документів (ч. 6 ст. 163 КПК України). 

Водночас слід звернути увагу на те, що у ч. 6 ст. 163 КПК України 

зазначається, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану 

законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом. При цьому, 

доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну 
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таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог 

закону.  

Подібне положення закріплене і в п. 3 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до якого, адвокат під час 

здійснення адвокатської діяльності має право ознайомлюватися на підприємствах, 

установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та 

матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом [162], до якої 

законом віднесено конфіденційну, службову і таємну інформацію (ст. 21 Закону 

України «Про інформацію») [169].  

Як слушно зазначає М.А. Погорецький, оформлення допуску до державної 

таємниці адвокату, який є захисником у кримінальному провадженні, є 

проблематичним, виходячи, навіть, із строків його оформлення. Вирішення цієї 

проблеми потребує удосконалення спрощеного порядку допуску захисника до 

державної таємниці, а також процесуальної форми тимчасового доступу його до 

речей і документів [152, c. 482]. 

Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що суб’єктами 

кримінального процесуального доказування є сторони кримінального провадження, 

які, в порядку передбаченому КПК України, наділяються обов’язками або правами 

щодо отримання доказів та їх використання для обґрунтування своєї правової 

позиції й прийняття процесуальних рішень уповноваженим суб’єктом 

кримінального провадження. 

Суб’єктами кримінального процесуального доказування є лише сторони 

кримінального провадження. Суд та слідчий суддя є суб’єктами кримінального 

провадження, які сприяють здійсненню доказування сторонами кримінального 

провадження. 

 

Висновки до першого розділу  

 

Кримінальне процесуальне доказування – це нерозривна єдність пізнавально-

практичної і логічної діяльності, що здійснюється в порядку, передбаченому КПК 
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України, сторонами кримінального провадження й полягає в отриманні доказів 

(здобутті фактичних даних і відомостей про їх джерела, їх перевірці та оцінці й 

процесуальному закріпленні, визнанні їх певними видами доказів уповноваженим 

суб’єктом) та їх використанні для прийняття процесуальних рішень 

уповноваженими суб’єктами (встановлення на їх підставі фактів і обставин, що 

мають значення для кримінального провадження, оперування доказами, 

обґрунтування доказами своєї правової позиції, прийняття процесуального рішення 

уповноваженим суб’єктом). 

Предметом кримінального процесуального доказування є сукупність 

передбачених кримінальним та кримінальним процесуальним законом обставин, а 

також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження і 

підлягають доказуванню уповноваженими суб’єктами під час здійснення досудового 

розслідування та судового розгляду кримінального провадження. 

 Зважаючи на те, що сторона обвинувачення зобов’язана встановлювати не 

лише наявність події кримінального правопорушення, а й її відсутність, пропонуємо 

п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України викласти в такій редакції: “наявність або відсутність 

події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення 

кримінального правопорушення)”. 

 З огляду на те, що обвинуваченим є особа, обвинувальний акт щодо якої 

переданий до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України (ч. 2 ст. 42 КПК 

України), а сторона обвинувачення починає отримує докази про винуватість особи у 

вчиненні кримінального правопорушення з моменту внесення таких відомостей до 

ЄРДР, тобто на стадії досудового розслідування, а в окремих випадках й до 

внесення таких відомостей до ЄРДР (ч. 3 ст. 214 КПК України), на стадії досудового 

розслідування встановлюється винуватість підозрюваного. В зв’язку з чим, потрібно 

до положень п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК України потрібно внести такі зміни: “винуватість 

підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма 

вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення”. 

Враховуючи те, що сторона обвинувачення зобов’язана вживавати всіх 

необхідних заходів для встановлення в кримінальному провадженні підозрюваного 

й відповідно отримання необхідної інформації, що його характеризує, вважаємо за 
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доцільне уточнити редакцію п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України та викласти її в такій 

редакції: “Обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження”. 

Предмет доказування й межі доказування хоча певною мірою і є пов’язаними 

одна з одною категоріями, проте мають різне правове значення. Межами 

кримінального процесуального доказування є необхідний обсяг доказів, який 

забезпечує повне, об’єктивне та неупереджене встановлення всіх обставин, що 

підлягають доказування в кримінальному провадженні, а також прийняття 

уповноваженим суб’єктом законного, обґрунтованого та справедливого 

процесуального рішення. 

Суб’єктами кримінального процесуального доказування є сторони 

кримінального провадження, які, в порядку передбаченому КПК України, 

наділяються обов’язками або правами щодо отримання доказів та їх використання 

для обґрунтування своєї правової позиції й прийняття процесуальних рішень 

уповноваженими суб’єктами кримінального провадження. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО КОНТРАБАНДУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ЧИ ПРЕКУРСОРІВ АБО 

ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

 

 

2.1. Подія контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як обставина, 

що підлягає доказуванню у кримінальних провадженнях про злочини цього 

виду 

 

В ході кримінального процесуального доказування контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів, насамперед, повинні бути встановлені ті обставини, що 

відносяться до події кримінального прапорушення: час, місце, спосіб та інші (п. 1 ч. 1 

ст. 91 КПК України) з урахуванням положень ст. 305 КК України, що встановлює 

кримінальну відповідальність за вчинення кримінального правопорушення цього виду.  

Слід зазначити, що на практиці встановлення події контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів викликає певні труднощі, на що вказують 58 % опитаних слідчих, 

48% прокурорів та 63 % співробітників оперативних підрозділів (Додаток Б, табл. Б. 5; 

додаток В, табл. В. 5). Однією з причин цього є те, що, вживаючи термін “подія 

кримінального правопорушення”, чинний КПК України не розкриває його сутності та 

змісту, тобто складових його елементів, які необхідно встановлювати з урахуванням 

виду кримінального правопорушення, фактичних обставин конкретного кримінального 

провадження тощо.  

У теорії кримінального процесуального доказування зазначається, що в ході 

доказування обставин, які утворюють подію кримінального правопорушення, 

належить встановлювати передбачені кримінальною нормою діяння, їх наслідки (для 

матеріальних складів) і наявність між ними причинного зв’язку [220, с. 166], тобто 

можемо зробити висновок, що зміст події кримінального правопорушення 

обумовлюється елементами об’єктивної сторони складу злочину.  
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Об’єктивна сторона злочину, як справедливо наголошують правники, – це 

“осердя” злочинного діяння, вона визначає ступінь суспільної небезпечності злочину
 

[100, с. 69], дає можливість відмежовувати один злочин від подібного, суміжного, а 

також злочинні дії від дій, що злочину не утворюють [67, с. 151], виявити зміст 

суб’єктивної сторони злочину [205, с. 148].  

Не дивлячись на зазначене, ч. 1 ст. 91 КПК України, що передбачає 

встановлення в кримінальному провадженні події кримінального правопорушення 

та її елементів, не передбачає серед них таких елементів об’єктивної сторони 

злочину, як об’єкт та предмет. На нашу думку, така складова предмету доказування, 

як подія кримінального правопорушення, не може бути доведена у повному обсязі 

без встанвлення предмета кримінального правопорушення, а тому встановлення 

змісту, характеру події (дії або бездіяльності), її учасників потребує встановлення 

обставин, що вказують на предмет кримінального правопорушення, що є запорукою 

його розкриття та об’єктивного й всебічного розслідування.  

Встановлення предмета злочину, як слушно зазначається в теорії 

кримінального процесуального доказування, – одна з необхідних умов правильної 

кваліфікації вчиненого злочину. Визначити предмет злочину практично означає 

знайти в ході доказування відповіді на питання: 1) кому заподіяний збиток; 2) на що 

було спрямовано злочинне зазіхання. При цьому відповідь на перше питання 

безпосередньо пов’язана з дослідженням обставин, що становлять подію злочину 

[205, c. 167]. 

Виходячи з аналізу положень ст. 305 КК України, можемо зробити висновок, 

що предметом контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є: 1) наркотичні 

засоби; 2) психотропні речовини; 3) прекурсори; 4) аналоги наркотичних засобів та 

психотропних речовин; 5) фальсифіковані лікарські засоби. Поняття та ознаки 

вказаних предметів, окрім фальсифікових лікарських засобів, визначаються в Законі 

України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» [170], а також 

Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [165]. 

Наркотичними засобами є речовини, природні та синтетичні препарати, рослини, 

включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 
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Наркотичні засоби природного походження – похідні різних сортів конопель (анаша, 

марихуана, гашиш тощо), опійні препарати, кокаїн; синтетичні наркотики – це 

наркотики, синтезовані в хімічних лабораторіях (часто в кустарних) з різних хімічних 

речовин (наприклад, перетин, метадон, фентаніл, фенамін, мелоквалон та ін.). 

Психотропні речовини – це речовини, природні чи синтетичні препарати, 

природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів. Вони здатні викликати стан залежності та депресивно або стимулюючи 

впливати на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, 

емоцій, мислення чи поведінки і становлять небезпеку для здоров’я населення у разі 

зловживання ними. До психотропних речовин відносять мескалін, амфетамін, барбітал, 

діазепам, феназепам, ЛСД тощо. 

Прекурсори наркотичних засобів та психотропних речовин – речовини та їх солі, 

які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів. До прекурсорів відносять ацетон, етиловий ефір, соляну 

кислоту, сірчану кислоту, толуол тощо. 

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин – заборонені для обігу на 

території України синтетичні чи природні речовини, не включені до Переліку, хімічна 

структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей 

наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони 

відтворюють. Зазвичай виготовлення наркотиків-аналогів має місце при створенні 

нового фармацевтичного препарату, в ході якого визначається і вивчається низка 

речовин, які мають подібні властивості, але дещо відрізняються своєю молекулярною 

структурою. 

Фальсифіковані лікарські засоби – лікарські засоби, які умисно промарковані 

неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський 

засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів 

України, а так само лікарські засоби, умисно підроблені в інший спосіб, і не 

відповідають відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу про 

лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських 



 

 

80 

засобів України. Відповідно ст. 1 Закону України «Про лікарські засоби» лікарський 

засіб – будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних 

фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та допоміжних речовин), що має властивості та 

призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка 

речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), 

яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни 

фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної 

або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу. До лікарських засобів 

належать: АФІ, продукція «in bulk»; готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, 

медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення 

збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські 

косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.  

Варто зазначити, що лише зі встановленням предмета контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів можливе встановлення всіх інших обставин, що підлягають 

доказуванню в кримінальному провадженні, в тому числі й події кримінального 

правопорушення, оскільки, якщо буде встановлено, що відповідний предмет не є 

предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України, 

відпаде й необхідність встановлення всіх інших обставин, що підлягають 

доказуванню в кримінальному провадженні та й розслідування цього кримінального 

правопорушення. Зважаючи на зазначене, пропонуємо внести зміни до п. 1 ч. 1 ст. 

91 КПК України та викласти її в такій редакції: “1) наявність або відсутність події 

кримінального правопорушення (предмет, час, місце, спосіб та інші обставини 

вчинення кримінального правопорушення)”. 

При доказуванні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, подію 

кримінального правопорушення неможливо встановити, якщо не буде встановлено 

спосіб вчинення кримінального правопорушення. Слід зазначити, що від 

правильності визначення способу контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, 
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залежить не лише встановлення інших обставин події кримінального 

правопорушення, таких як місце, час тощо, але й подальший хід всього досудового 

розслідування зазначеного кримінального правопорушення.  

Результати системного аналізу процесуальної та криміналістичної літератури 

дають підстави зробити висновок про наявність незначної кількості наукових 

джерел, у яких досліджується спосіб вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів [117; 156; 214; 255].  

Так, зокрема, Н. К. Макаренко вважає, що є два основних способи вчинення 

контрабанди наркотичних засобів: 1) переміщення наркотичних засобів поза митним 

контролем; 2) переміщення їх в пунктах митного контролю з приховуванням від 

виявлення [117, c. 82]. 

А.М. Полях, на підставі здійсненого узагальнення кримінальних проваджень 

за ст. 305 КК України, дійшов висновку, що контрабандисти використовують різні 

способи вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів. При переміщенні предмета контрабанди з приховуванням 

від митного контролю злочинці використовували такі способи: з приховуванням у 

службовому купе провідників пасажирського потягу (4%); з приховуванням у 

пасажирському купе потягу (20%); в технологічних місцях пасажирського потягу 

(6%); з приховуванням на собі або в особистих речах під час слідування 

пасажирським потягом (27%); в туалеті пасажирського потягу (3%); в легковому 

автотранспорті (6%); в пасажирському автотранспорті (3%); з приховуванням на 

собі або в особистих речах під час слідування автотранспортом (18%); з 

приховуванням на собі або в особистих речах при пішому перетинанні кордону 

(5%); в організмі людини чи тварини (1%); в міжнародних поштових відправленнях 

(2%); інше (5%). При переміщенні предмета контрабанди поза митним контролем 

використовувалися такі способи: у легковому автотранспорті (6%); на собі або в 

особистих речах під час слідування в автотранспорті (4%); на собі або в особистих 

речах при пішому перетинанні кордону (55%); інше (25%) [156, c. 46]. 
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Більш активно науковці досліджують спосіб вчинення контабанди без 

урахування її предмету [35; 53; 70; 176]. Так, виокремлюються такі способи 

вчинення контрабанди, як переміщення товарів поза митним контролем, шляхом 

приховування від митного контролю; шляхом обманного використання документів 

або засобів ідентифікації; недекларування або недостовірне декларування товарів і 

транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон [176, c. 15-19].  

Т.В. Авер’янова, Р. С. Бєлкін та ін. автори навчального видання, розуміючи 

сутність контрабанди як таємне або “обманне” переміщення через митний кордон 

товарів або інших цінностей, виділяють дві групи способів контрабанди: 1) способи 

таємного переміщення через митний кордон: використання таємних стежин, 

обхідних доріг з метою обійти пункти митного контролю в умовах “прозорих” або 

погано охоронюваних державних кордонів; переміщення об’єктів контрабанди у 

спеціально обладнаних тайниках у транспортних засобах; переміщення об’єктів 

контрабанди, замаскованих під об’єкти, які не потрібно декларувати і з яких не 

стягується мито; таємне переміщення об’єктів шляхом використання з цією метою 

порожнин тіла, органів людини; 2) способи контрабанди шляхом обману митних 

органів: шляхом пред’явлення митному контролю підроблених документів; з 

використанням фальсифікованих пломб, печаток, ідентифікаційних знаків і т.п.; 

шляхом недостовірного декларування предметів, що перевозяться [71, c. 742].  

І.А. Ніколайчук, виходячи з критерію легальності (відкритості) способу 

контрабанди, наводить наступну класифікацію способів: 1) легальні (відкриті) 

способи контрабанди: ненасильницький – шляхом обманного використання 

документів і засобів ідентифікації; та недекларування й недостовірність 

декларування (вони можуть мати таємний та відкритий характер); насильницькі – 

шляхом прориву митного кордону всупереч прямій забороні працівників митниці; 2) 

приховані (таємні) способи контрабанди: переміщення об’єктів шляхом незаконного 

перетинання кордону і шляхом приховування об’єктів від контролю [134, c. 217].  

Є.П. Іщенко й А.О. Топорков називають чотири основних способи 

контрабанди: переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон поза 

митним контролем; приховування товарів від митного контролю з використанням 
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тайників або інших способів, що утруднюють їх виявлення, або надання одним 

товарам вигляду інших; обманне використання документів чи засобів ідентифікації 

товарів; недекларування чи недостовірне декларування товарів і транспортних 

засобів [50, с. 582]. 

Як бачимо, вчені по-різному визначають способи вчинення контрабанди та 

класифікують їх в залежності від різних критеріїв. На нашу думку, основною 

причиною такої розбіжності у поглядах на способи вчинення контрабанди є 

неоднакове розуміння поняття способу вчинення злочину. 

 Так, процесуалісти розуміють під способом вчинення злочину комплекс 

здійснюваних у певній послідовності дій, що обумовлюють настання злочинного 

результату. Так, зокрема, В. М. Кудрявцев визначив спосіб вчинення злочину як 

певний порядок, метод, послідовність рухів і прийомів, що застосовуються особою 

для вчинення злочину [97, c. 52]. 

О. Н. Колесніченко і О. М.Савченко вказали, що «спосіб вчинення злочину – 

це все те, що характеризує дії злочинця при підготовці (пошуку місця, предмета 

посягання, приготування знарядь і засобів, необхідних для здійснення злочинної 

мети, тощо), вчиненні злочину і приховуванні його слідів» [64, c. 62]. 

В. П. Корж, досліджуючи криміналістичне вчення про спосіб злочину, вважає, 

що спосіб злочину є системою (комплексом, сукупністю) взаємопов’язаних актів 

поведінки, містить у собі якісну характеристику злочинної діяльності, в якій 

відображаються певні якості особи злочинця, форма вини, мотив і мета злочину; він 

детермінований певними об’єктивними й суб’єктивними факторами. На думку 

науковця, необхідно вживати в криміналістиці поняття «спосіб злочину», а не «спосіб 

вчинення злочину», оскільки до способу злочину входять такі його елементи як спосіб 

підготовки, вчинення та приховування слідів злочину [66, c. 181]. 

Заслуговує на увагу й точка зору Г. Г. Зуйкова, який визначає спосіб вчинення 

злочину як систему дій з підготовки, вчинення, приховування злочину, 

детермінованих умовами навколишнього середовища та психофізичними якостями 

особи, які можуть бути пов’язані з вибірковим використанням відповідних знарядь 
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або засобів, умов місця і часу [49, с. 12]. До складу способу вчинення злочину автор, 

зокрема, відносить час і місце вчинення злочину. 

Як зазначає М. І. Панов, спосіб вчинення злочину представляє собою певний 

порядок, метод, послідовність дій і прийомів, що застосовуються особою в процесі 

здійснення суспільно небезпечного посягання на охоронювані кримінальним 

законом суспільні відносини, що поєднане з вибірковим використанням засобів 

вчинення злочину [139, c. 160]. 

Спосіб вчинення злочину – це комплекс детермінованих об’єктивними та 

суб’єктивними чинниками взаємозалежних дій (прийомів і методів) конкретної 

фізичної особи з підготовки та вчинення злочину, а в окремих випадках – для 

приховування факту його вчинення й протидії розслідуванню кримінальної справи 

[181, c. 91]. 

Під способом вчинення злочину в кримінальному праві прийнято розуміти 

сукупність (систему) прийомів і методів, що використовуються для вчинення 

злочину [236, c. 94]. 

Виходячи з результатів аналізу представлених та інших визначень способу 

вчинення злочину, а також з диспозиції ст. 305 КК України, в якій визначено, що 

контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів здійснюється шляхом 

переміщення відповідних предметів через митний кордон України, вважаємо, що 

єдиним способом вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є 

переміщення таких предметів через митний кордон України.  

Відповідно, переміщення таких предметів може здійснюватися 1) поза митним 

контролем або 2) у зоні митного контролю з приховуванням від митного контролю. 

При чому переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів поза митним контролем 

передбачає не лише переміщення товарів поза місцем розташування органу митної 

служби (митниць, митних постів), тобто поза зоною митного контролю, а також поза 

робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей, 
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або з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання 

службовим становищем посадовими особами органу доходів і зборів (ч. 1 ст. 482 

МК України) [122].  

Такий підхід, як нам здається, не лише відповідає положенням ст. 305 КК 

України та митному законодавству, а й потребам практики під час розслідування 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, про що свідчать результати 

проведеного опитування (з такою позицією погодилися 51% опитаних нами слідчих, 

62% прокурорів та 45% співробітників оперативних підрозділів (Додаток Б, табл. Б. 

8; додаток В, табл. В. 8)). 

Варто зазначити, що переміщення наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів поза 

зоною митного контролю найчастіше здійснюється шляхом об’їзду митних постів 

легковими та вантажними автомобілями, рідше – пішки.  

Використовуються також й інші можливості при переміщенні наркотичних 

засобів поза митним контролем. Так, наприклад, у 2012 р. спецслужби Словаччини 

виявили на кордоні з Україною підземний тунель, довжиною близько 700 метрів, 

діаметром – 90 сантиметрів, глибиною – 6 метрів, один кінець якого знаходився на 

словацькій території у дворі невеликого підприємства з добування гравію, а інший 

вів у приватний будинок на околиці м. Ужгород Закарпатської області. Під час 

досудового слідства було встановлено, що контрабандисти переправляли цим 

тунелем на територію Словаччини сигарети та наркотичні засоби [24].  

За кордоном такий спосіб переміщення наркотичних засобів також є 

поширеним. Так, у 2000 р. у Палестині виявлено близько 30 підземних тунелів, 

довжиною 140 м та висотою близько 8 м, що використовувалися контрабандистами 

для поставки з території Єгипту різних предметів контрабанди, в тому числі й 

наркотиків. В США в 2002 р. виявлений тунель до Мексики, довжиною приблизно 

340 м., обладнаний електричним освітленням, вентиляцією, міні-залізницею, який 

теж використовувався для переміщення крупних партій наркотиків (у тунелі 

виявлено більше 200 кг маріхуани). Відомим також став факт виявлення підводного 
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човна, який колумбійські контрабандисти використовувати для незаконного 

переміщення наркотичних засобів поза розташуванням митниці [70, c. 59].  

М.І. Костін, здійснюючи аналіз митної та слідчої практики контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, зазначає про те, що часто місце перетинання 

митного кордону або не встановлюється взагалі, або визначається на місцевості та у 

процесуальних документах неконкретно, без топографічного визначення і 

розташування відносно лінії митного кордону, тільки зі слів самого 

правопорушника, що у подальшому не дозволяє кваліфікувати ці дії як контрабанду. 

Таким чином, на думку вченого, при переміщенні предметів контрабанди через 

митний кордон України поза зоною митного контролю підлягають встановленню 

такі обставини:  

а) фактичне місце затримання правопорушника;  

б) розташування місця затримання правопорушника відносно лінії митного 

кордону;  

в) шлях і спосіб переміщення предметів контрабанди до місця затримання;  

г) фактичне місце перетинання митного кордону;  

д) місце відправлення й призначення предметів контрабанди, останній при 

переміщенні географічний пункт перед перетинанням митного кордону тощо.  

При переміщенні поза митним контролем, а саме поза часом здійснення 

митного оформлення підлягають встановленню:  

а) реальні астрономічний час і дата переміщення предметів контрабанди;  

б) місце-пункт митного пропуску, через який відбувалося переміщення 

предметів контрабанди;  

в) віднесеність пункту пропуску до офіційно встановленого переліку пунктів 

пропуску митниць або визначеного за спеціальним дозволом митниці;  

г) офіційно встановлений час здійснення митного оформлення на даному 

пункті пропуску;  

д) час початку та закінчення практичного митного оформлення у поточну добу 

переміщення предметів контрабанди тощо. 
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При переміщенні поза митним контролем з незаконним звільненням від 

митного контролю підлягають встановленню:  

а) факт переміщення предметів із звільненням від митного контролю і 

підстави цього звільнення;  

б) наявність законних підстав звільнення від митного контролю (відсутність їх 

на час переміщення);  

в) конкретна особа, яка звільнила (прийняла рішення) від митного контролю, а 

також її конкретні дії (форма такого рішення) [70, c. 60]. Такий підхід, на нашу 

думку, є цілком обґрунтований та може бути використаний при доказуванні 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів поза митним контролем. 

Переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів з приховуванням від митного 

контролю передбачає переміщення товарів з використанням спеціально виготовлених 

сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких 

товарів або шляхом надання предмету контрабанди вигляду інших предметів 

Виходячи з аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, можемо виокремити такі засоби вчинення 

зазначеного кримінального правопорушення у випадку їх приховування від митного 

контролю:  

1) переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів за допомогою використання 

спеціального виготовленого сховища (тайника);  

2) переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів шляхом приховування в інших 

матеріальних об’єктах;  

3) переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів в живих біологічних об’єктах. 
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Поняття спеціального виготовленого сховища (тайника) визначено в п. 53 ч. 1 

ст. 4 МК України, під яким варто розуміти сховище, виготовлене з метою 

незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані 

та пристосовані з цією метою конструктивні ємності чи предмети, які попередньо 

піддавалися розбиранню, монтажу тощо. 

В більшості випадків сховища (тайники) для переміщення контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів виявляють в легкових та вантажних 

автомобілях, а також у залізничному транспорті. Найбільш поширеними місцями 

приховування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у автотранспорті є: шини 

ходових та запасних коліс; спеціально переобладнані або ж виготовлені паливні та 

водяні баки; ящики для інструмента з подвійними стінками та днищами; простір за 

передньою панеллю та декоративною обшивкою кабіни; порожнини між 

подвійними стінками вантажного приміщення; тайники спеціально обладнані в 

балках, лонжеронах і шасі автомашини тощо.  

На залізничному транспорті, як місця для приховування, найчастіше 

використовуються міжстельові простори, туалети, ящики для сміття, опалювальні 

печі вагонів, ями для постільної білизни, тайники в службових купе, акумуляторні 

ящики, плафони освітлення, різноманітні ніші, сидіння та спинки диванів, пустоти в 

столиках, у поручнях, попередньо розряджені вогнегасники, в службовому купе 

провідників [255, c. 58]. 

В ході доказування вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських з приховування 

від митного контролю шляхом використання тайників необхідно встановити такі 

обставини: а) факт спеціального виготовлення тайника; б) факт попереднього 

розкривання, часткового або повного розбирання і наступного монтажу ємкостей і 

предметів транспортних засобів, багажу тощо; в) факт таємного закладення в такі 

сховища предметів контрабанди з метою приховування від митного контролю для 

наступного їх переміщення через митний кордон України; г) фактичне використання 
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тайника для приховування й незаконного переміщення виявлених предметів через 

митний кордон України; д) складність виявлення тайника при звичайному 

зовнішньому огляді при здійсненні митного контролю [70, c. 47-48]. 

Найбільш поширеними засобами приховання наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів як предметів контрабанди є матеріальні об’єкти, на що вказують 75% опитаних 

слідчих та 64% співробітників оперативних підрозділів (Додаток Б, табл. Б. 9). 

Інколи приховування предмету контрабанди у матеріальних об’єктах 

називають “фізичним” приховуванням, під яким розуміють створення умов, за яких 

візуальне виявлення предметів контрабанди під час митного контролю ускладнене 

[65, c. 411]. Однак, на наш погляд, такий термін є не осить вдалим, оскільки будь-

яке приховування предмету контрабанди є “фізичним”, наприклад, використання 

тайників є також фізичним приховуванням, нефізичного приховування, на наш 

погляд, бути не може. 

Найчастіше наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи 

прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби приховуватися в таких 

матеріальних об’єктах: 1) в одязі, взутті та особистих речах особи; 2) в особистому 

багажі та ручній поклажі особи. 

Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або 

фальсифіковані лікарські засоби можуть приховуватися як на контрабандисті 

(спеціально пошиті натільні пояси, перуки, білизна, шкарпетки, панчохи тощо), так і 

в його особистих речах (ручні годинники, тюбики для зубної пасти, шматки мила, 

письмові ручки, пояси, порожнини каблуків взуття, таємні кишені одягу, ручки 

парасольок, тростини, пляшки, банки, коробки від чаю, кафи, соків, пива тощо), а 

також в особистому багажі контрабандиста, що знаходиться при ньому (подвійне 

дно валізи, таємні кишені сумки, порожні ручки портфеля, кейса тощо).  

Виходячи з аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, можемо зробити висновок, що кокаїн в 

основному приховують: у подвійному дні дорожніх валіз і сумок (сховище 
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виготовлюють із двох листів жесті, однакових за розміром параметру валізи, після 

закладання наркотику листи з’єднують між собою), у м’яких каркасах валіз; в 

банках чи пляшках з під соків, кави, чаю, пива; у шкатулках; в дитячих іграшках; 

одязі; годинниках. Героїн приховують у батарейках живлення; газових та 

аерозольних балонах; аркушах паперу, фользі; під виглядом фальшивих шматків 

мила, що запаковане у відповідну фірмову упаковку. Гашиш найчастіше 

приховують у кейсах під виглядом внутрішніх прокладок (наркотик спресовується й 

обшивається матеріалом); в обкладинках книг; у взутті під виглядом устілок; у 

персональних комп’ютерах; статуетках, шкатулках. 

В ході доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів з приховуванням 

від митного контролю шляхом їх приховування в іших матеріальних об’єктах, 

встановленню підлягають такі обставини: 1) фактичне місце приховування 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів; 2) маскування наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів іншими предметами й складність виявлення місця приховування при 

звичайному зовнішньому огляді під час здійснення митного контролю; 4) 

належність багажу (вантажу) його власнику; 5) спланованість переміщення 

виявленого вантажу через митний кордон України.  

Під переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів в живих біологічних об’єктах 

ми розуміємо їх перевезення в середині людського організму, або всередині 

організму живих тварин, птахів тощо. 

Як правило, наркотичні засоби поміщають у відповідні капсули, пластикові 

кульки, презервативи, напальники, змащують їх спеціальною речовиною та ковтають. 

Виявити наркотичні засоби при такому перевезенні малоймовірно, але й перевезти 

велику їх кількість теж неможливо, тому такий спосіб приховання предмета 

контрабанди використовують в основному для перевезення коштовних наркотичних 

засобів (героїн, кокаїн тощо). Так, наприклад, у вересні 2011 р. гр-н М., прибувши в 
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Україну через міжнародний пункт пропуску аеропорт "Київ" (Жуляни) Київської 

регіональної митниці літаком, перемістив з приховуванням від митного контролю 

способом, що утруднює виявлення, – у кишково-шлунковому тракті, наркотичний 

засіб – кокаїн, упакований у полімерні капсули загальною кількістю 60 штук [74]. 

Хоча зарубіжна практика свідчить про те, що далеко не завжди кількість 

наркотичних речовин, що приховується таким способом, є обмеженою. Так, 

наприклад, в кінці вересня 2014 року в Московському аеропорті Домодєдово 

Російської Федерації був затриманий громадянин Колумбії, який перевозив з 

приховуванням від митного контролю 1,8 кг кокаїну у власному шлунку [58].  

 Випадки переміщення наркотичних засобів в організмі тварин (собак, кішок, 

верблюдів, змій тощо) зустрічалися в міжнародній практиці. Так, наприклад, в 2013 

р. працівниками поліції Італії було викрите злочинне угрупування (75 

контрабандистів), що вчинювало контрабанду наркотичних засобів з 

приховуванням від митного контролю з використанням собак. В ході розслідування 

було встановлено, що контрабандисти систематично перевозили в череві собак 

наркотичний засіб кокаїн у розмірі 1,2 кг [40].  

Необхідно зазначити про існування ще одного способу вчинення контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яким є їх недостовірне 

декларування. Відповідно до ч. 7 постанови Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом” ввезення на 

територію України, вивезення з її території та транзит через територію України засобів 

і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку [165], 

препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в 

кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюється суб'єктами 

господарювання на підставі дозволу, виданого Державною службою України з 

контролю за наркотиками, через пункти пропуску через митний кордон України [167].  

Як правило, суб'єкти господарювання ввозять відповідні наркотичні засоби, 

психотропні речовини на територію України з метою їх використання у наукових та 

навчальних цілях (ст. 20 Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні 
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речовини і прекурсори”), а також у медичній практиці (ст.ст. 21-23 Закону України 

“Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”) [170]. 

Водночас, як свідчить судово-слідча практика, в окремих випадках суб’єкти 

господарювання, перевозячи відповідні наркотичні засоби, психотропні речовини на 

територію України для подальшого їх використання у наукових та навчальних цілях чи 

у медичній практиці, не декларують окремі з них та перевозять їх через митний кордон 

України, що, в свою чергу, призводить до вчинення ними кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України. Такі ситуації, як правило, 

зумовлені тим, що перевезення відповідних речовин та засобів дозволяється лише в 

обмеженій кількості, а процедура отримання довзолу на їх перевезення є досить 

складною. 

Проведений нами аналіз слідчої практики дає підстави зробити висновок, що в 

переважній більшості випадків при вчиненні контрабанди шляхом недостовірного 

митного декларування контрабандисти найчастіше переміщують через митний 

кордон України фальсифіковані лікарські засоби під виглядом інших предметів, обіг 

яких дозволений в Україні. Так, наприклад, у жовтні 2014 р. у м. Харків 

співробітниками СБУ було викрито підпільне виробництво фальсифікованих 

лікарських засобів із контрабандних медичних речовин. В ході досудового 

розслідування було встановлено, що великі партії фальсифікованих препаратів та 

хімічних сумішей незаконно переправлялися з Північної Азії на територію України 

літаками з приховуванням від митного контролю та через міжнародні поштові 

відправлення під виглядом «побутової хімії» [246]. 

Також поширеними є випадки, коли контрабандисти переміщують відповідні 

фальсифіковані лікарські засоби через митний кордон України, маскуючи їх під 

відповідні лікарські засоби, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів 

України. За даними Держлікслужби, лідерами ринку фальсифікату є антибіотики 

(42%), гормональні засоби (до 20%) і найбільш рекламовані ліки, такі як травні 

ферментні препарати Фестал і Мезим [23]. 
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Місце вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є також 

обставиною, що характеризує подію злочину та підлягає доказуванню.  

На підставі проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

злочину досліджуваного виду можемо зробити висновок, що у широкому розумінні 

місцем вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є митний кордон України. 

Окремі правники наголошують на тому, що місцем вчинення контрабанди є державний 

кордон України [256, c. 51]. З такою позицією навряд чи можна погодитися, зважаючи 

на те, що в диспозиціях ст.ст. 201, 305 КК України йдеться саме про митний кордон 

України. Окрім того, ст. 10 МК України визначено, що митний кордон України не 

завжди співпадає з державним, бо перший визначається не лише межами території 

України (тобто її сухопутною територією, територіальними і внутрішніми водами та 

повітряним простором над ними), але й межами штучних островів, установок і споруд, 

створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється 

виключна юрисдикція України. Межі території зазначених островів, установок і 

споруд становлять митний кордон України [122]. Таким чином, при визначенні місця 

вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, доцільно говорити не про 

державний кордон України, а про митний. 

У вузькому розумінні місцем вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів є: 1) зони митного контролю; 2) місця, що знаходяться поза зонами митного 

контролю. 

Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 4 МК України зона митного контролю – це місце, 

визначене органами доходів і зборів в пунктах пропуску через державний кордон 

України або в інших місцях митної території України, в межах якого органи доходів і 

зборів здійснюють митні формальності. Аналіз матеріалів кримінальних проваджень 

щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, дозволяє зробити висновок, що 
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такими місцями є: місця оформлення пасажирів, транспортних засобів, вантажів, як 

правило, ними є приміщення органів митної служби, купе вагона, борт літака, оглядова 

площадка автомобілів, борт річкового чи морського судна, спеціально відведені місця 

для проведення митного контролю, оглядові бокси тощо [122]. 

Місцями вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що знаходяться 

за межами зон митного контролю, є відповідна територія, що знаходиться за межами 

органів доходів і зборів, що здійснюють пропуск через митний кордон України. Як 

правило такими місцями є відповідна лісиста чи степова територія, водойма або 

інші об’єкти, якими проходить митний кордон України. 

Виходячи з аналізу матеріалів слідчої та судової практики, можемо зробити 

висновок про перелік обставин, що необхідно встановити при доказуванні місця 

вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, якими, на наш погляд, є такі: 

1) фактичне місце затримання контрабандиста; 2) розташування місця затримання 

контрабандиста відносно лінії митного кордону України; 3) фактичне місце 

перетинання митного кордону України; 4) місця відправлення та призначення 

предмету контрабанди та ін.  

В ході доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів необхідно також 

встановлювати час її вчинення. Вибір часу вчинення контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів обумовлений певними закономірностями. Якщо час вчинення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів не пов'язаний з розкладом 

транспорту, то контрабандисти, найчастіше намагаються вибрати другу половину 

ночі або кінець зміни працівників митної зони, що пов'язано зі стомленістю й 

зниженням уваги, пильності працівників. Як показує практика, контрабанда 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, в 59% проаналізованих нами кримінальних 
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проваджень, вчинюється вночі й рідше ранком (41%). Іноді злочинці планують 

звчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у вихідні, передсвяткові або 

святкові дні або ж у погану погоду. 

Особлива точність визначення часу необхідна у тому випадку, коли 

наркотичні засоби переміщуються пунктами митного контролю, оскільки в таких 

випадках час може вказувати, чи мало місце незаконне (поза встановленим часом 

митного оформлення та роботи митного органу) перетинання кордону 

наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами чи 

прекурсорами або фальсифікованими лікарськими засобами, що впливає на 

доведеність інших обставин цього злочину (події злочину, винуватості 

підозрюваного). 

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України під час доказування події кримінального 

правопорушення, в тому числі й контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, 

необхідно також встановлювати й інші обставини кримінального правопорушення. 

На нашу думку, такими обставинами є: 1) повторність вчинення контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів (ч. 2 ст. 305 КК України); 2) вчинення 

контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин 

(ч. 2 ст. 305 КК України); 3) вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів у великих розмірах (ч. 2 ст. 305 КК України) або в особливо великих 

розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України); 4) замах (ст. 15 КК України) чи готування (ст. 14 

КК України) на вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів та інші.  

При вирішенні питання про те, чи є розмір наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів великим 

або особливо великим, необхідно керуватися Наказом МОЗ від 01.08.2000 р. № 188 

“Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів 
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наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у 

незаконному обігу” [168], а питання про те, чи були ці засоби й речовини особливо 

небезпечними – Постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770 “Про затвердження переліку 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” [165]. 

 

2.2. Винуватість підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як обставини, що 

підлягають доказуванню 

 

Відповідно до ст. 62 Конституції України, Особа вважається невинуватою у 

вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не 

буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Це 

конституційне положення втілено також у ч. 1 ст. 17 КПК України, в якій йдеться про 

те, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не 

може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у 

порядку, передбаченому КПК України, і встановлено обвинувальним вироком суду, 

що набрав законної сили. 

Встановлення вини особи у вчиненні кримінального правопорушення, в тому 

числі й її винуватості, мотиву і мети є обов’язком сторони обвинувачення. Такий 

висновок можна зробити, виходячи з положень ч. 2 ст. 9 КПК України, ст. 25 КПК 

України, а також ч. 1 ст. 92 КПК України. Винуватість підозрюваного, 

обвинуваченого, форма його вини, мотив і мета вчинення контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК України є одними із 

обов’язкових обставин, що підлягають доказуванню в зазначеній категорії 

кримінальних проваджень, на що справедливо вказують 73 % опитуваних слідчих, 84 

% прокурорів та 75 % співробітників оперативних підрозділів (Додаток Б, табл. Б. 11; 

додаток В, табл. В. 10). Разом із тим, 27 % опитаних слідчих, 16 % прокурорів та 25 

% співробітників оперативних підрозділів вважають, що встановлення винуватості 

підозрюваного, обвинуваченого, форми їх вини, мотиву і мети вчинення 
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контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є не обов’язковим (Додаток Б, 

табл. Б. 11; додаток В, табл. В. 10), що, на нашу думку, потребує підвищення 

професійної кваліфікації таких практичних працівників.  

Варто зазначити, що доказування винуватості підозрюваного, обвинуваченого, 

форми вини, мотиву і мети вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів на практиці викликає певні труднощі, на що вказують 69 % опитуваних 

слідчих, 75 % прокурорів та 66% співробітників оперативних підрозділів (Додаток Б, 

табл. Б. 4; додаток В, табл. В. 4). Основними причинами цього є те, що зазначені 

злочини вчиняються суб’єктами, які добре законспіровані, мають зв’язки у 

правоохоронних і судових органах, володіють сучасними засобами протидії 

досудовому розслідуванню зазначених злочинів та їх судовому розгляду. 

З огляду на зазначене, виникає необхідність в з’ясуванні питання хто є 

суб’єктом вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 

На підставі проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень, а також 

опитування 81% слідчих, 58% прокурорів та 69% співробітників оперативних 

підрозділів, можемо зробити висновок, що суб’єкт вчинення контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів може бути як загальний, так і спеціальний 

(Додаток Б, табл. Б. 12; додаток В, табл. В. 11).  

Загальним суб’єктом вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів є фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку. Це може бути 

громадянин України, іноземний громадянин або особа без громадянства. При цьому, 

слід звернути увагу на те, що контрабанда наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів може 

вчинюватися як однією особою, так і групою осіб у відповідній формі співучасті. 

Диспозиція ст. 305 КК України передбачає, що зазначене кримінальне 

правопорушення може вчинюватися у таких формах співучасті: 1) за попередньою 
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змовою групою осіб (ч. 2 ст. 305 КК України), якщо його спільно вчинили декілька 

осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про 

спільне його вчинення; 2) організованою групою (ч. 3 ст. 305 КК України), якщо в 

його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які 

попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого 

(інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, 

спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Водночас, 

виходячи з аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, можемо зробити висновок, що зазначене 

кримінальне правопорушення вчинюється: організованою злочинною групою – 28 % 

вивчених кримінальних проваджень, за попередньою змовою групи осіб – 64 %, 

злочинною організацією – 8 %. Натомість положення ст. 305 КК України 

визначають лише дві форми співучасті вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, проте як показує практика зазначене кримінальне правопорушення в 

окремих випадках може вчинюватися й злочинною організацією.  

Так, наприклад, досудовим розслідуванням було встановлено, що влітку 2006 

р. гр-н А., перебуваючи на території Туреччини, створив стійке і ієрархічне 

об'єднання незаконного виготовлення, зберігання, з метою збуту наркотичних 

засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, в особливо великих розмірах, 

контрабанди наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, в 

особливо великих розмірах. Як організатор злочинної організації гр-н А. у період з 

літа 2006 р. по лютий 2007 р., перебуваючи на території Туреччини, залучив до 

участі цієї організації інших осіб, яких об'єднав з метою тривалого заняття 

злочинною діяльністю у вигляді незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з 

метою збуту та контрабанди наркотичних засобів – героїну, здійснював 

керівництво їх діями, розробляв плани злочинної діяльності організації, розподіляв 

між ними функції і ролі, здійснив сукупність дій по забезпеченню організації 

фінансами та знаряддями для виготовлення наркотичних засобів, розробці і 

дотриманню заходів конспірації та прикриття злочинної діяльності, підтриманню 
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контактів між представниками вказаної організації, які знаходилися на території 

Туреччини, Польщі й України [73].  

Зважаючи на зазначене, вважаємо за доцільне ч. 3 ст. 305 КК України 

викласти в такій редакції: “Контрабанда наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, 

вчинена організованою групою, злочинною організацією, а також якщо предметом 

контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи 

прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах....”. 

Для встановлення винуватості підозрюваних, обвинувачених, їх мотивів та 

мети вчинення злочину, передбаченого ст. 305 КК України, суб’єктів її вчинення 

доцільно поділяти на: 1) організаторів контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів; 2) перевізників контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; 3) осіб, які 

сприяють вчиненню контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 

Найбільшу небезпечність при вчиненні контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів становлять організатори злочинних угрупувань. Організатори вчинення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів здійснюють організацію і керівництво 

діяльності групи щодо придбання, виготовлення та розповсюдження предметів 

контрабанди. Слід зазначити, що самі організатори, безпосередньо, не приймають 

участь у здійсненні операцій зі скуповування та продажу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, вони лише забезпечують фінансування цієї діяльності, визначають шляхи 

переміщення відповідних предметів та потенційних покупців, маскуючи особисту 

причетність до вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.  

Слід звернути увагу на те, що при вчиненні контрабанди фальсифікованих 

лікарських засобів її організаторами найчастіше є відповідні медичні працівники 
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(лікарі, фармацевти тощо), які використовують відповідні препарати в медичних 

цілях або з метою їх збуту, а також відповідні особи, що займаються виготовленням 

чи збутом фальсифікованих лікарських засобів, надаючи їм вигляд справжніх 

лікарських засобів. 

Центральною фігурою при вчиненні контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів є перевізник, без якого співучасті не може бути. За загальним правилом 

перевізником є особа, яка своїми діями виконала повністю або частково незаконне 

переміщення предметів контрабанди через митний кордон України. Як перевізників 

предметів контрабанди організатори злочинних угруповань використовують 

споживачів і дрібних збувальників та осіб, відкрито не пов’язаних зі злочинним 

обігом наркотиків: родичів, сусідів, випадкових знайомих, попутників, водіїв, 

працівників [226, c. 370]. 

Так, наприклад, під час досудового розслідування кримінального провадження 

було встановлено, що гр-н Н. в період до 24 лютого 2011 року, невстановленим 

досудовим слідством способом придбав наркотичний засіб - канабіс (марихуану) 

масою 219 г, який з метою збуту намагався перемістити через митний кордон 

України в м. Пінськ (Республіки Білорусь) та за винагороду в сумі 200 гривень та 20 

доларів США передати його невстановленій особі. 24 лютого 2011 року близько 20 

год. 00 хв. на автостанції у місті Костопіль гр-н Н. здійснив посадку в автобус за 

маршрутом "Рівне-Мінськ" та відповідно до проїзного квитка ААБУ № 374253 

слідував до міста Пінськ (Республіка Білорусь). Під час руху автобуса, гр-н Н., 

реалізовуючи свій злочинний умисел на переміщення наркотичного засобу – канабісу 

(марихуани) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з 

метою його незаконного збуту на території Республіки Білорусь, сховав пакунок з 

вказаним наркотичним засобом - канабісом (марихуаною) масою 219 г, у лівий рукав 

своєї куртки [76]. 

Поширеним є випадки, коли організатори вчинення контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів здійснюють переміщення відповідних предметів через митних 
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кордон, залучаючи необізнаних осіб, неповнолітніх, а також осіб, які діють у стані 

крайньої необхідності, під фізичним чи психічним примусом тощо.  

Так, наприклад, гр-н О., діючи за вказівками гр-на П., за заздалегідь 

досягнутою домовленістю, з метою переміщення з Республіки Таджикистан через 

митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо 

небезпечного наркотичного засобу – героїну в особливо великому розмірі, 07.08.2012 

р., близько опівночі за таджицьким часом, одержав від невстановленої особи у м. 

Душанбе, Республіки Таджикистан особливо небезпечний наркотичний засіб – 

героїн в особливо великому розмірі, що перебував у капсулах із прозорого 

поліетилену, для його наступного переміщення до України. При цьому гр-н О., за 

вказівкою гр-на П. з метою приховування від митного контролю зазначеного 

наркотичного засобу, помістив дані капсули до свого шлунково-кишкового тракту, 

шляхом ковтання. Перед ковтанням гр-ном О. капсул з героїном гр-н П. періодично 

з'єднувався з ним за допомогою мобільного зв'язку та надавав останньому вказівки, 

будучи при цьому заздалегідь обізнаним про те, що гр-н О., не досяг на той час 18-

річного віку, тобто був неповнолітнім [88]. 

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів також може вчинюватися й 

спеціальним суб’єктом – посадовою особою, з використанням нею свого 

службового становища. Таких осіб, на нашу думку, слід відносити до тієї групи 

суб’єктів, які сприяють вчиненню контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. До 

таких суб’єктів можна віднести працівників митниці, митного поста, залізничного, 

водного та повітряного транспорту. Найчастіше це працівники залізниці, про що 

свідчить результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень. Як 

правило, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або 

фальсифіковані лікарські засоби переховуються в кабіні провідника, туалеті, 

технічних частинах поїзда.  

Поширеним в практиці є також випадки, коли працівники митного органу, 

користуючись своїм службовим становищем, при перевірці предметів, що 

перевозяться через митний кордон, сприяють вчиненню контрабанди наркотичних 
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засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів, про що свідчать результати проведеного аналізу матеріалів 

кримінальних проваджень.  

 Визначивши суб’єктів вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, необхідно з’ясувати питання щодо особливостей доказування їх 

винуватості, форми вини, мотиву і мети вчинення зазначеного кримінального 

правопорушення, що зумовлені їх суб’єктивною стороною. 

Суб’єктивна сторона злочину – це психічне ставлення особи до вчинюваного 

нею суспільно небезпечного діяння та його наслідків. Суспільно небезпечне діяння 

може визначатись як злочин, якщо особа його вчинила у формі умислу чи 

необережності. 

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є кримінальним 

правопорушенням з формальним складом. Тобто діяння може бути вчинено лише з 

прямим умислом і ставлення особи до злочинних наслідків значення для кваліфікації 

не має. При вчиненні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів необхідно встановити 

та довести той факт, що особа усвідомлює те, що вона здійснює переміщення 

предметів контрабанди через митний кордон України з порушенням встановленого 

митними правилами порядку із приховуванням від митного контролю, або поза 

митним контролем, і її бажання досягнути саме такого результату.  

На підставі аналізу кримінальних проваджень, можемо зробити висновок, що 

в ході розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, слідчими не 

завжди встановлюється форма вини цього злочину (21% із числа досліджених), у 

той час, як п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК України визначає зазначену обставину обов'язковою, 

що підлягає доказуванню у кожному кримінальному провадженні. 

Слід звернути увагу на те, що недоведеність стороною обвинувачення умислу 

особи у вчиненні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, на нашу думку, є 
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найбільш вразливим місцем в доказуванні зазначеної категорії кримінальних 

проваджень і досить часто становить єдину причину закриття відповідних 

кримінальних проваджень у зв’язку з не встановленням достатніх доказів для 

доведення винуватості особи в суді (п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України). Як вже 

зазначалося, 27 % опитаних нами слідчих, 16 % прокурорів та 25 % співробітників 

оперативних підрозділів вважають, що при здійсненні розслідування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів не обов’язково доказувати ознаки винуватості 

підозрюваних осіб, зазначаючи, що достатньо лише встановити елементи події 

кримінального правопорушення (Додаток Б, табл. Б. 11; додаток В, табл. В. 10). На 

наш погляд, така ситуація є неприпустимою, оскільки призводить до порушення 

основних засад кримінального провадження, зокрема принципу публічності (ст. 25 

КПК України), забезпечення доведеності вини (ст. 17 КПК України) та іншим. 

У цьому контексті, ми підтримуємо позицію М.І. Костіна, який наголошує на 

тому, що з'ясування певних ознак винуватості контрабандиста доцільно 

цілеспрямовано розпочинати ще на етапі адміністративного провадження (якщо 

воно здійснюється – прим. наша) і по можливості фіксувати звукозаписом чи 

відеозаписом (огляд і переогляд транспортних засобів, товарів та інших предметів, 

складення протоколу порушення митних правил, протоколу опитування осіб по 

справах про порушення митних правил тощо) [70, c. 113]. Зважаючи на зазначене, 

вчений пропонує поділити процес доказування винуватості особи-контрабандиста 

на два етапи. 

На першому етапі доказування винуватості необхідно встановити фактичні дані 

щодо ролі особи у протиправному переміщуванні предметів контрабанди і ступеня її 

вини (якщо у вчиненні контрабанди брали участь кілька осіб, то необхідно встановити 

ступінь винності кожної з них). Останнє пояснюється тим, що на ступінь вини 

впливають низка факторів: мета і мотив, місце і час вчинення контрабанди, роль у 

співучасті та ступінь реалізації злочинного умислу, життєвий досвід, вік тощо. Тому 

знання ступеня вини кожної конкретної особи необхідне для індивідуалізації 

покарання. Якщо злочинець невідомий, то з метою виявлення слідів, які фіксують 

властивості особи контрабандиста, доцільно за допомогою методу моделювання 
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побудувати логічні моделі суб'єкта злочину (враховуючи його навички та вміння, які 

були використані при контрабанді), способу вчинення контрабанди (з урахуванням 

особливостей предметів контрабанди та засобів їх переміщення і приховування), 

механізму відображення слідів учинення контрабанди тощо. Якщо підозрювана особа 

встановлена, її участь у вчиненні контрабанди може доводитись показаннями свідків, 

інших підозрюваних (обвинувачених), результатами впізнання, висновками 

відповідних експертиз, речовими доказами тощо [70, c. 113]. 

На другому етапі підлягає підтвердженню наявність прямого умислу в діях 

контрабандиста. При цьому слід зазначити, що склад злочину включає психічне 

ставлення обвинуваченого до всіх фактичних обставин, які віднесені законодавцем 

до об'єкту і об'єктивної сторони злочину [219, с. 110]. При доказуванні умислу 

контрабандиста, насамперед, необхідно встановити конкретні фактичні дані, які б 

свідчили, що інтелектом і волею (умислом) підозрюваного охоплювались виявлені 

час, місце, спосіб учинення контрабанди, предмет контрабанди (при наявності – 

завдання контрабандою шкоди), тобто необхідно встановити інтелектуальні та 

вольові складові ознаки прямого умислу. 

Інтелектуальні ознаки прямого умислу полягають в усвідомленні суспільно 

небезпечного характеру діяння (дії або бездіяльності) і передбаченні його суспільно 

небезпечних наслідків. Хоча ці поняття й належать до однієї сфери – психічної 

діяльності, але вони відрізняються за своїм змістом. Усвідомленість суспільно 

небезпечного характеру діяння – це не лише розуміння фактичної сторони того, що 

вчинюється, всіх обставин, що характеризують об’єктивні ознаки складу злочину, в 

тому числі й значущості об’єкта і предмета посягання, характеру діяння, місця, часу, 

способу його вчинення та інших обставин, але й розуміння соціального значення 

діяння, його соціальної шкоди. 

Для встановлення інтелектуальної складової прямого умислу щодо вчинення 

контрабанди, зокрема, може мати значення встановлення факту притягнення особи 

раніше до адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Такі дані 

про особу можна отримати з автоматизованої бази даних митної служби щодо осіб, 

які вчинили порушення митних правил, або з Журналу обліку справ про порушення 

митних правил, який ведеться на митницях. Це, зокрема, може підтверджувати 
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обізнаність злочинця з установленим порядком переміщення предметів через 

митний кордон, усвідомлювання ним кримінальної відповідальності за певні 

порушення цього порядку, а також висвітлювати питання щодо повторного або 

продовжуваного злочину. Якщо обвинувачений був засуджений за вчинення 

контрабанди, доцільно отримати й приєднати до справи копію попереднього вироку 

суду. У разі легального переміщення обвинуваченим раніше предметів через митний 

кордон (може, навіть через той самий пункт митного пропуску), що можна виявити 

за спеціальними позначками під час огляду паспорта тощо, доцільно з'ясувати, в 

якому порядку це відбувалось, а також встановити причини використання іншого, 

протиправного, способу переміщення [70, c. 113]. 

Про умисний характер вчинення контрабанди також свідчитиме наявність у 

злочинців завчасно обміркованого умислу, що характеризується певним розривом у 

часі між виникненням умислу вчинити контрабанду та його реалізацією [219, с. 109-

111]. Тому важливо встановити час виникнення в обвинуваченого умислу вчинити 

контрабанду, розробки певного плану, обрання часу, предмету, засобів вчинення 

контрабанди, а також фактичну діяльність злочинців відповідно до вказаних 

чинників. При цьому необхідно довести конкретизацію умислу контрабандистів за 

його спрямованістю, під якою розуміється зосередженість свідомості і волі 

злочинців на меті учинення конкретної контрабанди (що зумовлена певними 

мотивами), і активну спрямованість на її досягнення. Тому на підставі наявних у 

справі фактичних даних важливо дослідити свідоме виконання контрабандистами 

дій для реалізації свого умислу, а також проаналізувати їх логічну послідовність, 

системний характер, причинно-наслідковий зв'язок із злочинним результатом, 

розгорнутість у певних просторово-часових межах до часу вчинення чи виявлення 

контрабанди тощо [70, c. 113]. 

Вольова ознака прямого умислу полягає у бажанні настання передбачуваних 

наслідків своєї дії чи бездіяльності. Для доведення вольової складової умислу 

вчинити контрабанду може виявитись встановлення фактів коригування 

обвинуваченим своїх дій під час вчинення контрабанди відповідно до зміни 

обстановки (перенесення дати контрабандного переміщення, зміна кількості та виду 
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предметів, способу приховування, обрання іншого транспортного засобу чи 

маршруту переміщення контрабанди), подолання труднощів в отриманні предметів 

контрабанди, підшукування пособників для полегшення незаконного переміщення 

предметів тощо [70, c. 113].  

Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити висновок, що для встановлення 

наявності прямого умислу особи щодо вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів стороні обвинувачення необхідно звертати увагу на випадки притягнення 

особи до адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення митних 

правил; кількість перетинань особою митного кордону і, відповідно, знання митних 

правил; протиріччя у показаннях затриманої особи; віддаленість місця проживання 

особи, яка підозрюється у вчиненні контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, від митного кордону; розрив у часі між виникненням умислу та вчиненням 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; дії особи, яка вчиняє 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, в залежності від зміни 

обстановки. 

Варто зазначити, що не в усіх випадках виявлення кримінального 

правопорушення за характером дій осіб, затриманих при переміщені наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів через митний кордон, можна зробити висновки про їхній умисел. 

Адже вони можуть виявитись випадковими людьми, яких без їхнього відома 

«використовують» у якості кур’єрів, щоб передати іграшку, бандероль, пакунок або 

інший виріб, де приховані наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи 

прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби.  

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження було 

встановлено, що гр-н О., домовившись з гр-ном К., який тривалий період часу 

проживає у м. Париж (Франція) організував переміщення з приховуванням від 
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митного контролю наркотичного засобу – смоли канабісу («гашиш»), що містить 

тетрагідроканабінол. У відповідності до досягнутої злочинної змови гр-н К., 

підшукавши на території Франції наркотичний засіб, здійснив його пакування в 

прозорий поліетиленовий пакетик типу «зіп», який помістив в упаковку від чіпсів 

«Прінглз» - «Pringles 150g» серед чіпсів, таким чином щоб утруднити їх виявлення 

та приховати під час проходження митного контролю, після чого помістив вказану 

упаковку в поліетиленовий пакет зеленого кольору разом з пляшкою віскі та 

шоколадними батончиками «Марс». В подальшому, гр-н К., передав вищевказаний 

пакет, в якому містився прихований від митного контролю наркотичний засіб 

громадянину України Л., що здійснює перевезення пасажирів і посилок з території 

Франції в Україну, з використанням мікроавтобуса марки «Mercedes Benz», для їх 

доставки через митний кордон України в м. Івано-Франківськ, не поставивши гр-на 

Л. до відома, що той перевозить наркотичні засоби [86].  

 Під час доказування суб’єктивної сторони злочину необхідно також 

встановлювати мотив і мету його вчинення (п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК України). Варто 

зазначити, що мотив і мета вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів є факультативними ознаками суб’єктивної сторони, на що вказують 73% 

опитаних слідчих, 84% прокурорів та 69% співробітників оперативних підрозділів, 

однак вони обов'язково враховуються при визначенні суспільної небезпеки 

вчиненого кримінального правопорушення, характеристики особи підозрюваного, 

обвинуваченого та при призначенні судом покарання (Додаток Б, табл. Б. 13; 

додаток В, табл. В. 12).  

Мотивом є внутрішнє спонукання, рушійна сила вчинку людини, що визначає 

його зміст і допомагає більш ґрунтовно розкрити психічне ставлення особи до 

вчиненого. Встановлення мотиву дозволяє визначити, чому особа вчинює злочин. 

Мета – це уявлення про бажаний результат, якого прагне досягнути особа, яка 

визначає спрямованість діяння. Встановлення мети дозволяє визначити, навіщо, на 

який результат спрямовано суспільно небезпечну діяльність особи [81, с. 184].  
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Мотивами вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є збуджуючі 

приводи (відповідні потреби, інтереси, прагнення тощо). Результати проведеного 

аналізу матеріалів кримінальних проваджень дають підстави зробити висновок, що 

мотивами вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є: 1) прагнення 

особи щодо особистого вживання відповідних наркотичних засобів, психотропних 

речовин чи їх аналогів; 2) особисте збагачення (корисливий мотив), що полягає в 

подальшому збуті відповідних наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 

Варто зазначити, що найбільш поширеним серед контрабандистів є 

корисливий мотив, про що свідчать результати проведеного опитування (про це 

зазначили 68 % опитаних нами слідчих, 75% прокурорів та 62 % співробітників 

оперативних підрозділів) (Додаток Б, табл. Б. 14; додаток В, табл. В. 13). Як правило, 

вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів з корисливим мотивом 

зумовлено прагнення особи до фінансового збагачення.  

Водночас, трапляються випадки, коли особи сприяють або організовують 

вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, переслідуючи свої певні службові 

інтереси. Мова йде про випадки, коли працівники митного органу, сприяють вчиненню 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів, й в подальшому виявляють її, цим самим 

підвищуючи показники не лише своєї роботи, а й всієї митниці. 

Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що гр. К., перебуваючи на 

посаді заступника начальника відділу прикордонної служби «Могилів-Подільський» 

Могилів-Подільського прикордонного загону, будучи службовою особою, умисно 

вчиняючи дії, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, з 

метою незаконного покращення показників в роботі, діючи за попередньої змовою з 

гр-нами О. та Н., запропонував останнім за грошову винагороду підшукувати осіб, з 
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числа місцевих мешканців м. Могилів-Подільського, які б за грошову винагороду 

перетинали митний кордон України із прихованими при собі наркотичними 

засобами, після чого вказані особи затрималися б співробітниками Могилів-

Подільського прикордонного загону або ж, за їх повідомленням, співробітниками 

Вінницької митниці з метою направлення до відповідних правоохоронних органів 

повідомлень про виявлення кримінальних правопорушень та реєстрацію в 

подальшому кримінальних проваджень, в результаті чого досягалося б штучне 

покращення результатів роботи ВПС «Могилів-Подільський» Могилів-Подільського 

прикордонного загону. За ці дії гр. К. вироком Могилів-Подільського міськрайонного 

суду Вінницької області був засуджений за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України [85]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що мотиви вчинення контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів є такими: 1) особистий інтерес (контабандиста 

як споживача наркотичних засобів); 2) фінансовий інтерес; 3) службовий інтерес. 

Правильному визначенню мотиву сприяє встановлення мети контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, яка опосередкована мотивом (оскільки і мотив 

опосередкований метою). Мотив і мета органічно взаємопов'язані, оскільки 

відображаються у суб'єктивній сфері людини. Інколи без визначення мети неможливо 

правильно усвідомити й зрозуміти мотив злочину, також як без мотиву усвідомити 

мету злочину [70, c. 117].  

Метою контрабанди є переміщення предметів через митний кордон України 

одним із кваліфікованих способів для отримання можливості вільного 

розпорядження предметами контрабанди та задоволення за цей рахунок власних 

потреб [118]. Своєрідність мети контрабанди на відміну від деяких інших злочинів 

полягає у тому, що завдання шкоди безпосередньому об'єкту (встановленому 

порядку переміщення), практично ніколи не є кінцевою метою дій злочинців. 

Розуміючи, що досягнути кінцевого результату своїх злочинних дій (наприклад, 

отримати прибуток від перепродажу товарів без сплати обов'язкових митних 

платежів, чи ввезти предмети, заборонені до ввозу в Україну тощо) вони не 
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зможуть, якщо не порушити встановлений порядок переміщення предметів через 

митний кордон України, контрабандисти свідомо порушують цей порядок. Тому 

встановлення кінцевої мети контрабандистів допоможе зрозуміти спрямування їх 

умислу при вчиненні контрабанди [70, c. 117]. 

Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що при доказуванні 

винуватості особи, форми її вини, мотиву і мети вчинення контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів необхідно встановити такі обставини: 1) суб'єкта/суб'єктів 

вчинення контрабанди; 2) в разі вчинення контрабанди групою осіб – форму 

співучасті; 3) досягнення підозрюваним (обвинуваченим ) 16-ти річного віку (число, 

місяць, рік та місце народження й проживання); 4) усвідомленість особою 

протиправності своїх дій; 5) ступінь вини підозрюваного, обвинуваченого у 

вчиненні контрабанди, а при вчиненні контрабанди групою осіб – ступінь вини 

кожного з них; 6) визначення психічного стану підозрюваного або обвинуваченого; 

7) мотив вчинення контрабанди; 8) мету вчинення контрабанди. 

 

2.3. Обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчинення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, характеризують особу 

підозрюваного, обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання або є 

підставою для закриття кримінального провадження, що підлягають 

доказуванню 

 

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальних провадженнях, в 

тому числі й про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, підлягають 

доказуванню обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчинення контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, характеризують особу обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання або є підставою для закриття кримінального 

провадження.  



 

 

111 

Перелік обставин, що впливають на ступінь тяжкості кримінального 

правопорушення та обтяжують покарання визначений у ст. ст. 66, 67 КК України. 

Водночас, доказування зазначених обставин при розслідуванні контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів викликає певні труднощі, на що вказують 28 % 

опитуваних слідчих, 36% прокурорів та 21 % співробітників оперативних 

підрозділів, що потребує їх наукового дослідження та вироблення практичних 

рекомендацій щодо їх вирішення (Додаток Б, табл. Б. 5; додаток В, табл. В. 5). 

Обставини, що пом’якшують покарання визначені в ч. 1 ст. 66 КК України. У 

ч. 2 ст. 66 КК України зазначається, що при призначенні покарання суд може 

визнати такими, що його пом’якшують, й інші обставини, не зазначені в ч. 1 ст. 66 

КК України. Проте, якщо будь-яка з обставин, що пом’якшує покарання, 

передбачена в статті Особливої частини КК України як ознака злочину, що впливає 

на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання 

як таку, що його пом’якшує, на що вказується в ч. 3 ст. 66 КК України. 

Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів дають підстави зробити 

висновок, що судді при призначенні покарання враховують такі обставини, що 

впливають на його пом’якшення: 1) сприяння розкриттю контрабанди; 2) вчинення 

контрабанди неповнолітнім; 3) вчинення контрабанди жінкою в стані вагітності; 4) 

вчинення контрабанди внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших 

обставин; 5) вчинення контрабанди під впливом погрози, примусу або через 

матеріальну, службову чи іншу залежність; 6) виконання спеціального завдання з 

попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 

організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених КК України; 7) 

інші обставини (перебуванні на утриманні малолітньої чи неповнолітньої дитини, 

вагітної жінки, пенсіонера, інвалідів тощо). 

Слід звернути увагу на те, що положення п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України визначає 

три обставини, що пом’якшують покарання: а) з’явлення із зізнанням; б) щире 
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каяття; в) активне сприяння розкриттю злочину. Ці обставини є різними формами 

діяльного каяття (ст. 45 КК України) за якого особа добровільно, своєю активною 

поведінкою сприяє розкриттю злочину, запобіганню або усуненню заподіяної ним 

шкоди. При цьому, у 98% проаналізованих нами матеріалах кримінальних 

проваджень обвинувачені особи сприяли розкриттю контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів. Так, наприклад, колегія суддів Золочівського районного суду 

Харківської області своїм вироком від 11.09.2014 р. визнала обставинами, що 

пом'якшують покарання обвинуваченого у вчиненні контрабанди наркотиків щире 

каяття та з'явлення з повинною до органу досудового розслідування [18]. 

Слід звернути увагу на те, що п. 4 ч. 1 ст. 94, ст. 96 КПК України 1960 р. 

визначала явку з повинною як один із приводів до порушення кримінальної справи. 

Відповідно до вказаної статті, під явкою з повинною слід було розуміти особисте, 

добровільне письмове чи усне повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, 

слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний ним, 

до порушення проти нього кримінальної справи. Разом із тим, положення чинного 

КПК України не передбачають такої норми та взагалі не вживають такого терміну, 

що на нашу думку, є суттєвою прогалиною чинного кримінального процесуального 

законодавства. Варто зазначити, що в кримінальному процесуальному законодавстві 

окремих країн СНД передбачена я явка з повинною (ст. 142 КПК Російської 

Федерації [235], ст. 182 КПК Республіки Казахстан [233], ст. 211 КПК 

Туркменістану [201], ст. 264 КПК Республіки Молдова [234], ст. 169 КПК 

Республіки Білорусь [232], ст. 152 КПК Киргизської Республіки [138], ст. 113 КПК 

Республіки Узбекистан [230], ч. 7 ст. 204 КПК Азербайджанської Республіки [231] 

та ін.) 

У чинному КПК України ані явка з повинною, ані “з’явлення із зізнанням” не 

передбачені. За результатами вивчення матеріалів слідчо-судової практики, а також 

анкетування практичних працівників встановлено, що у випадку звернення особи до 

правоохоронних органів із зізнанням про вчинений нею злочин (з’явлення із 

зізнанням), таке зізнання, щоб могло бути використаним як привід для початку 
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досудового розслідування, оформлюється або заявою (повідомленням) про вчинене 

кримінальне правопорушення, або використовується як джерело, з якого слідчий, 

прокурор самостійно виявлили обставини, що можуть свідчити про вчинене 

кримінальне правопорушення (ч. 1 ст. 214 КПК України) (про це зазначили 86% 

опитаних нами слідчих, 91% прокурорів та 76% співробітників оперативних 

підрозділів (Додаток Б, табл. Б. 15; додаток В, табл. В. 14)). На наш погляд, така 

ситуація є неприпустимою, оскільки вищеназвані варіанти процесуального 

оформлення зізнання про вчинений злочин не відображають повною мірою 

добровільність такого зізнання. Саме добровільність зізнання особи є сутнісною 

ознакою, встановлення якої необхідне для прийняття рішення про пом’якшення 

покарання цій особі.  

Зважаючи на вищевикладене, чинний КПК України необхідно, на наш погляд, 

доповнити ст. 214-1 за назвою «Явка з повинною». Зазначену статтю пропонуємо 

викласти в такій редакції:  

“1. Явка з повинною – це особисте, добровільне письмове чи усне 

повідомлення заявником слідчому, прокурору про кримінальне правопорушення, 

вчинене чи підготовлюване ним до початку щодо нього кримінального 

провадження. 

2. Якщо кримінальне провадження вже почалось за фактом вчинення 

кримінального правопорушення, таке повідомлення заявником має бути зроблене до 

вручення йому повідомлення про підозру.  

3. Усна заява заноситься до протоколу, в якому зазначаються відомості про 

особу заявника й викладається зміст заяви від першої особи. Протокол підписують 

заявник і посадова особа, яка склала протокол. 

4. Якщо усна заява про явку з повинною зроблена в судовому засіданні, то 

відомості про особу заявника і зміст його заяви заносяться до журналу судового 

засідання і підписуються заявником. Головуючий протягом трьох днів надсилає 

витяг із журналу судового засідання прокурору, що здійснює процесуальне 

керівництво кримінальним провадженням.  
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5. Письмова заява про явку з повинною має бути підписана заявником, а також 

слідчим або прокурором, чи іншою особою, яка прийняла заяву, із зазначенням дати 

її прийняття”. 

Варто зазначити, що 81% опитаних слідчих, 92% прокурорів та 75% 

співробітників оперативних підрозділів та 96% суддів також наголошують на 

необхідності запровадження відповідної норми до чинного КПК України (Додаток 

Б, табл. Б. 16; додаток В, табл. В. 15; додаток Г, табл. Г. 6). 

Наступною обставиною, що пом’якшує покарання, є вчинення контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів неповнолітнім (п. 3 ч. 1 ст. 66 КК України), 

тобто особою, яка на час вчинення контрабанди не досягла 18-річного віку. Так, 

наприклад, колегія суддів Київського районного суду м. Сімферополя обставинами, 

що пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 за фактом вчинення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, відповідно до вимог ст. 66 КК 

України, визнає, щире каяття у скоєному, вчинення правопорушення вперше, на 

момент вчинення правопорушення був неповнолітнім, має сім'ю, є громадянином та 

жителем іншої держави [19]. 

Вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів жінкою в стані 

вагітності (п. 4 ч. 1 ст. 66 КК України) визнається пом’якшуючою обставиною 

внаслідок того, що такий стан пов’язаний з низкою певних психічних і 

фізіологічних особливостей організму, які деякою мірою знижують здатність жінки 

повністю контролювати свою поведінку. При цьому, термін вагітності на момент 

вчинення злочину, а також поінформованість про такий стан самої жінки значення 

не мають. Так, наприклад, Ямпільський районний суд Вінницької області, 

кваліфікуючі дії обвинуваченої за ч. 2 ст. 305 КК України – контрабанда особливо 

небезпечних наркотичних засобів – канабісу, загальною масою 58,28 г до обставин, 

що пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_3, відніс її щире каяття, 
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активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину в неповнолітньому віці, а 

також у стані вагітності [20]. 

Вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів внаслідок збігу 

тяжких особистих, сімейних чи інших обставин (п. 5 ч. 1 ст. 66 КК України) 

пом’якшує покарання, якщо вона вчинюється під впливом особистих (хвороба, 

втрата роботи), сімейних (розірвання шлюбу, загибель близьких) чи інших (складні 

житлові умови, втрата важливих документів) обставин, які несприятливо склалися 

для винуватого. Зазначені чинники визнаються обставинами, які пом’якшують 

покарання, лише за умов, якщо вони: а) виникли не з вини самої особи, яка вчинила 

злочин; б) були дійсно тяжкими, а не лише на думку самого винуватого; в) 

обумовили вчинення ним злочину.  

При цьому слід зазначити, що суд має встановити наявність зв’язку між 

зазначеними обставинами і вчиненим кримінальним правопорушенням, характер 

якого свідчить, що наявні у винуватого тяжкі обставини значною мірою й 

обумовили вчинення ним кримінального правопорушення. Відповідно відсутність 

такого зв’язку виключає можливість визнання зазначених обставин 

пом’якшуючими. Так, наприклад, Дубровицьким районним судом Рівненської обл. 

було враховано тяжкі обставини, які спонукали обвинуваченого до вчинення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, а тому відповідно до п.5 ч.1 

ст.66 КК України, суд розцінює це як вчинення злочину внаслідок збігу тяжких 

обставин та визнає це пом'якшуючою обставиною [17]. 

Вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів під впливом 

погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність (п. 6 ч. 1 ст. 

66 КК України) є обставинами, що пом’якшують покарання у зв’язку з тим, що під 

час вчинення кримінального правопорушення можливість вибору вольової 

поведінки особи була обмежена у зв’язку з певними формами впливу на неї, а саме: 

а) погрози заподіяти обвинуваченому або його близьким фізичну, матеріальну чи 
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моральну шкоду, яка повинна бути досить істотною, реальною і дійсною; б) 

примусу, який припускає різні способи фізичного впливу на обвинуваченого 

(позбавлення волі, побої, тілесні ушкодження), внаслідок якого він вчиняє злочин. 

Як погроза, так і фізичний примус визнаються обставинами, що пом’якшують 

покарання, якщо відсутні підстави для застосування ст. 39 та ч. 1 ст. 40 КК України; 

в) матеріальна, службова чи інша залежність виявляються у такому становищі 

винуватої особи, за наявності якого вона повністю або частково перебуває на 

утриманні (майновому забезпеченні) особи, яка схиляє її до вчинення злочину 

(батьки, опікуни, кредитори), або знаходиться у неї в підпорядкуванні по службі (за 

посадою) чи роботі, або через якійсь інші життєві умови опиняється в ситуації, яка 

зобов'язує її до виконання прохань, побажань чи вимог іншої особи (родинні, 

сімейні, релігійні стосунки тощо). При вчиненні контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів через службову залежність суд повинен переконатися, що в кримінальному 

провадженні відсутні підстави для застосування ч. 1 або ч. 5 ст. 41 КК України. Так, 

наприклад, Ріпкинським районним судом Чернігівської обл. було враховано як 

пом’якшуючу обставину те, що обвинувачений гр. В. намагався перемістити через 

митний кордон України з Республікою Білорусь, особливо небезпечний наркотичний 

засіб – каннабіс, у кількості 496 г, під впливом обіцянки його вітчима, гр. І., 

влаштувати його на роботу та забезпечити йому навчання в Білорусії [72]. 

Як пом’якшуюча обставина в кримінальному провадженні щодо контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, може бути визнане судом виконання 

спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у 

випадках, передбачених КК України (п. 9 ч. 1 ст. 66 КК України). Слід зазначити, 

що положення п. 9 ч. 1 ст. 66 КК України кореспондують приписам, закріпленим у 

ст. 43 КК України. Порівняльний аналіз цих норм свідчить, що зазначена обставина 

враховується судом як така, що пом’якшує покарання, за наявності таких умов: а) на 

час вчинення злочину винний виконував спеціальне завдання відповідних органів з 
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попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 

організації; б) у складі такої групи (організації) ним був учинений особливо тяжкий 

умисний злочин, пов’язаний з насильством над потерпілим, або тяжкий умисний 

злочин, пов'язаний із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому чи 

спричиненням інших тяжких або особливо тяжких наслідків. Закон не лише визнає 

цю обставину такою, що пом’якшує покарання, а й встановлює в ч. 3 ст. 43 КК 

України певні межі караності діяння, яке вчиняється за наявності цієї обставини – 

суд не має права призначити такій особі довічне позбавлення волі, а позбавлення 

волі не може бути призначене їй на строк, більший, ніж половина максимального 

строку, встановленого у санкції статті за вчинений злочин. Так, наприклад, Могилів-

Подільським міськрайонним судом Вінницької області при призначенні покарання за 

вчинення обвинуваченим контрабанди наркотичних засобів було враховано як 

пом’якшуючу обставину той факт, що обвинувачений скоїв зазначене кримінальне 

правопорушення, знаходячись в специфічних відносинах з працівниками міліції, для 

виконання доручень яких змушений був спілкуватися з особами, схильними до 

вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів [77]. 

Варто зазначити, що врахування перелічених у пунктах 1-9 ч. 1 ст. 66 КК 

України обставин як таких, що пом’якшують покарання, є не правом, а обов’язком 

суду, тому в разі встановлення цих обставин в кримінальному провадженні, в тому 

числі й щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, суд не може ігнорувати їх 

при призначенні покарання. Визнання судом інших, не зазначених у ч. 1 ст. 66 КК 

України обставин, як таких, що пом’якшують покарання, здійснюється за розсудом 

суду. Найчастіше в зазначеній категорії кримінальних проваджень такими 

обставинами є перебування на утриманні у обвинуваченого малолітньої чи 

неповнолітньої дитини, вагітної жінки, пенсіонера, інвалідів тощо. Так, наприклад, 

при призначенні Дергачівським районним судом Харківської обл. покарання 

обвинуваченому за вчинення закінченого замаху на контрабанду наркотичних 

засобів, як пом’якшуючі обставини було враховано те, що обвинувачений має на 

утриманні малолітню дитину та батька похилого віку ІІІ групи інвалідності [89]. 
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Обставинами, що обтяжують покарання визначені у ч. 1 ст. 67 КК України. В 

ч. 3 ст. 67 КК України зазначено, що при призначенні покарання суд не може 

визнати такими, що його обтяжують, обставини, не зазначені в ч. 1 ст. 67 КК 

України. Якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті 

Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його 

кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, 

що його обтяжує, на що вказується в ч. 4 ст. 67 КК України. 

Виходячи з вищезазначеного, необхідно звернути увагу на те, що в ч. 2 ст. 305 

КК України зазначаються такі кваліфікуючі ознаки: а) ті самі дії, вчинені повторно; 

б) за попередньою змовою групою осіб; в) якщо предметом цих дій були особливо 

небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, 

психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські 

засоби у великих розмірах. У ч. 3 ст. 305 КК України кваліфікуючими ознаками є: а) 

вчинення цього злочину організованою групою; б) предметом контрабанди були 

наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або 

фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що ні повторність, ні вчинення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою 

групою осіб чи організованої групою, не можуть розглядатися обставинами, що 

обтяжують покарання, оскільки вони є кваліфікуючими ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України. 

Результати аналізу матеріалів кримінальних проваджень про контрабанду 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, а також результати проведеного опитування 

практичних працівників дають підстави зробити висновок, що в зазначених 

кримінальних провадженнях судді досить рідко встановлюють обставини, що 

обтяжують покарання. Таку думку висловлюють 90% опитаних нами прокурорів та 

94% суддів (Додаток В, табл. В. 16; додаток Г, табл. Г. 7). На наш погляд, це 

зумовлено тим, що ст. 305 КК України серед кваліфікуючих ознак контрабанди 
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визначає повторність її вчинення, вчинення її за попередньою змовою групою осіб 

чи злочинною групою, які, в свою чергу, також є обставинами, що обтяжують 

покарання. Як свідчать результати вивчення архівних кримінальних проваджень цієї 

категорії, лише у 9% кримінальних проваджень були встановлені обставини, що 

обтяжують покарання. Такими обставинами є: 1) вчинення рецидиву контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів – у 3% вивчених матеріалів; 2) вчинення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів особою, що перебуває у стані 

алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів – 

у 6%. 

Вчинення рецидиву контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (п. 1 ч. 1 ст. 67 

КК України) вважається обставиною, що обтяжує покарання, якщо: а) як 

попередній, так і знову вчинений злочини були умисними; б) на час вчинення 

нового злочину судимість за попередній ще не була погашена чи знята; в) рецидив 

не є ознакою, яка в диспозиції відповідної статті Особливої частини КК зазначена як 

така, що впливає на кваліфікацію вчиненого [91, c. 261]. Так, наприклад, Уманським 

міськрайонним судом Черкаської обл. при призначенні обвинуваченому покарання за 

ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 КК України, як обтяжуючу обставину було враховано 

вчинення обвинуваченим рецидиву злочину. Так, у кримінальному провадженні 

встановлено, що обвинуваченого роком раніше тим же судом було засуджено до 

позбавлення волі на строк 5 років по обвинуваченню у вчиненні злочинів, 

передбачених ч. 3 ст. 185, ч.1 ст. 121 КК України, а на підставі ст. 75 КК України 

його було звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки [78]. 

Найчастіше в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів суди визнають обставиною, що обтяжує покарання, вчинення 

злочину особою, яка перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, 

викликаному вживанням наркотичних засобів (п. 13 ч. 1 ст. 67 КК України). 
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 Сутність цієї обставини визначається науковцями у сфері матеріального 

кримінального права тим, що під час вчинення злочину винуватий перебував у 

певному фізіологічному стані, який був викликаний дією на його організм засобів 

(речовин), зазначених у п. 13 ч. 1 ст. 67 КК, що певною мірою й обумовило 

(спровокувало) вчинення ним злочину. Оцінка обставини, передбаченої п. 13 ч. 1 ст. 

67 КК, як такої, що обтяжує покарання, можлива лише за умови, якщо вживання 

зазначених засобів: а) призвело до особливого фізіологічного, а не патологічного 

стану організму винуватого, бо інакше особа може бути визнана неосудною (ст. 19 

КК України); б) було добровільним, бо насильницьке введення в організм особи 

таких засобів (речовин) або доведення її до стану одурманення шляхом обману не 

може визнаватися обставиною, що обтяжує покарання [91, c. 264].  

Разом з тим необхідно уточнити, що хибною є вищевказана позиція науковців 

щодо необхідності доведення того, що сп’яніння особи “певною мірою й обумовило 

(спровокувало) вчинення ним злочину” [91, c. 264]. Результати аналізк наукових 

джерел та практика застосування норми, передбаченої п. 13 ч. 1 ст. 67 КК України 

переконливо доводить, що встановляється лише факт перебувння у стані алкогольного 

сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, особи, яка 

вчинила злочин. Встановлення причинно-наслідкового зв’язку між станом такого 

сп’яніння й вчиненням злочину не є обов’язковим для застосування п. 13 ч. 1 ст. 67 КК 

України. Так, наприклад, Дергачівський районний суд Харківської області при 

призначенні обвинуваченому покарання за злочин, передбачний ч. 2 ст. 15, ч. 2. ст. 305 

КК України врахував як обтяжуючу обставину, те, що обвинувачений вчинив цей 

злочин у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів [82]. 

Варто зазначити, що встановлення обставин, що впливають на ступінь тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення є не лише обов’язком суду під час 

здійснення судового розгляду кримінального провадження. Такий обов’язок 

покладається також на слідчого, прокурора під час досудового розслідування, оскільки 

відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 291 КПК України, обставини, які обтяжують чи пом’якшують 

покарання, слідчий, прокурор зобов’язані вказати у обвинувальному акті.  
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Суд, досліджуючи наявність обставин, що обтяжують або пом’якшують 

покарання, має виходити з положень ст.ст. 66, 67 КК України; наявних у матеріалах 

кримінального провадження відомостей, належно перевірених і оцінених судом, та 

враховувати поведінку обвинуваченого під час судового провадження тощо. Таке 

роз’яснення надано Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ у п. 11 інформаційного листа від 5 жовтня 2012 р. №223-

1146/0/4-12 «Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому 

провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України» [164, с. 95-112]. 

Підповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України, крім обставин, що 

впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, 

пом’якшують та обтяжують покарання, необхідно також встановити обставини, що 

характеризують особу обвинуваченого. Варто зазначити, що на практиці встановити 

обставини, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого, в тому числі 

й в кримінальних провадженнях щодо контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів викликає певні труднощі, на що вказують 75% опитаних слідчих, 88% 

прокурорів та 69% працівників оперативних підрозділів (Додаток Б, табл. Б. 17; 

додаток В, табл. В. 17). Це зумовлено тим, що чинний КПК України, встановлюючи 

обов’язок слідчого, прокурора доказувати обставини, що характеризують особу 

обвинуваченого, не розкриває їх зміст, а в теорії кримінального процесуального 

права висловлюються різні думки з цього приводу. Певні труднощі створює й те, що 

законодавець у п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК наголошує лише на необхідності встановлення 

обставин, що характеризують лише особу обвинуваченого, не згадуючи при цьому 

про підозрюваного, про що нами було вже зазначено в підрозділі 1.2.  

Досліджуючи питання щодо обставин, що характеризують особу 

підозрюваного, обвинуваченого, слід зазначити, що в науковій літературі немає 

єдності думок щодо змісту та системи цих обставин. Так, одні науковці пропонують 

до таких обставин відносити: 1) демографічні відомості: прізвище, ім’я, по батькові, 

вік, місце народження, місце проживання, громадянство, рідна мова тощо; 2) 
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відомості, які характеризують суспільні риси обвинуваченого: освіта, відношення до 

військового обов’язку, професія, рід діяльності, місце роботи, трудовий стаж, 

ставлення до роботи, участь у суспільному житті, наявність спеціальних чи 

почесних звань та нагород тощо; 3) відомості про умови життя обвинуваченого: 

сімейний стан, матеріальні та житлові умови тощо; 4) відомості про стан здоров’я: 

наявність у обвинуваченого хронічних захворювань, інвалідності, поранень, 

контузій тощо; 5) відомості, що характеризують спосіб життя, коло знайомих та 

поведінку обвинуваченого: чим займався у вільний час; основні інтереси та 

вподобання; вживання алкоголю та наркотиків; ставлення до оточуючих на роботі 

та в побуті; вчинення в минулому аморальних проступків, адміністративних 

правопорушень і зловживань; заходи громадського впливу, адміністративного 

стягнення чи кримінального покарання, які застосовувалися щодо нього; поведінка 

після застосування цих заходів тощо; 6) відомості про моральні та інтелектуальні 

якості та риси характеру обвинуваченого: сміливість, доброта, жорстокість, 

жадібність тощо [238, с.117-118]. 

Інші пропонують наступні обставини, що характеризують особу 

обвинуваченого: 1) установочні (персонографічні) дані: прізвище, ім’я, по батькові; 

дата, місяць, рік народження; місце народження; місце проживання та реєстрації; 

громадянство; національність; освіта; рід занять, спеціальність, посада; відношення 

до військової служби; наявність військових чи інших спеціальних звань, орденів, 

нагород, медалей; 2) якості та властивості, що характеризують соціальний статус 

особи обвинуваченого, її спрямованість та функції в системі суспільних відносин та 

у життєдіяльності, а саме ті, що розкривають індивідуальні властивості 

обвинуваченого, моральність, поведінку, дані щодо відносин, які складаються в 

різноманітних сферах суспільного життя та фактори соціального середовища, що 

впливають на особу обвинуваченого; 3) кримінально-правові ознаки та властивості 

особи обвинуваченого (ставлення до вчиненого злочину, його наслідків, поведінка 

під час проведення досудового слідства у кримінальній справі (в тому числі й 

попереднього, якщо таке мало місце) та порівняння поведінки обвинуваченого під 

час розслідування кримінальних справ); 4) психофізіологічні особливості 
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обвинуваченого: а) дані щодо психологічних, психічних особливостей здоров’я; б) 

дані щодо фізичного стану здоров’я [39, c. 7].  

Ю. І. Азаров до структури обставин, що характеризують обвинуваченого, 

відносить такі: 1) ступінь суспільної небезпеки особи обвинуваченого; 

2) індивідуально зумовлені ознаки особи; 3) соціально зумовлені властивості особи; 

4) біолого-психологічні риси особи; 5) дані про ставлення обвинуваченого до 

вчиненого ним протиправного діяння і його поведінка під час здійснення 

провадження у справі [1, с.15-24]. Такий підхід був сприйнятий й іншими 

науковцями [116, c. 123]. 

На основі проведеного дослідження представлених вище та інших наукових 

джерел, а також матеріалів кримінальних проваджень про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів, можна зробити висновок, що обставини, що характеризують 

підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні зазначеного кримінального 

правопорушення, можна розподілити за такими групами: 1) персонографічні дані – 

прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; стать; громадянство; освіта; 

соціальний стан; професія; постійне місце роботи, посада; місце постійного 

проживання; матеріальне становище; сімейний стан, наявність на утриманні 

неповнолітніх або непрацездатних членів сім’ї; притягнення до адміністративної чи 

кримінальної відповідальності, наявність судимостей; 2) професійно-побутова 

характеристика (характеристика з місця роботи; характеристика з місця навчання; 

характеристика з місця проживання; характеристика від громадських організацій); 3) 

відомості про стан здоров’я: наявність інвалідності, фізичних або психічних вад, 

нервового захворювання, схильність до вживання алкоголю, наркотичних засобів та 

інші. 

Окрім того, результати аналізу матеріалів кримінальних проваджень 

зазначеної категорії надали можливість виокремити ознаки й властивості, що 

характеризують особу контрабандиста:  

1) вік: від 16 до 18 років – у 7% досліджених злочинів цієї категорії; від 19 до 

21 року – у 18%; від 22 до 25 років – 25%; від 26 до 35 років – 27%; від 36 до 42 
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років – 8%; від 43 до 50 років – 7%; від 51 до 60 років – 5%; від 61 до 65 років – 3%; 

понад 66 роки– 0%;  

2) стать: чоловіча – 79%; жіноча – 21%;  

3) громадянство: громадянин України – 71%; інше – 29%;  

4) освіта: незакінчена середня – 9%; середня – 39%; середня спеціальна – 27%; 

незакінчена вища – 10%; вища – 15%;  

5) сімейний стан: одружений – 26%; неодружений – 74%;  

6) наявність на утриманні неповнолітніх або непрацездатних членів сім’ї: так 

– 34% (неповнолітніх – 21; непрацездатних – 13%); ні – 66%;  

7) соціальний стан: працює – 28%; не працює – 41%; навчається – 24% (учень 

– 7%; студент – 17%); пенсіонер – 7%;  

8) вид роботи: приватний підприємець – 53%; державний службовець – 27%; 

інше – 20%;  

9) випадки притягнення до відповідальності у минулому: так – 43% 

(адміністративної – 14%; кримінальної – 29%); ні – 57%;  

10) наявність судимостей: раніше судимий – 33%; несудимий – 67%;  

11) повторність вчинення злочинів у сфері наркобізнесу: так – 21%; ні – 79%;  

12) наявність психічних вад: так – 9%; ні – 91%;  

13) наявність фізичних вад: так – 15%; ні – 85%;  

14) схильність до вживання алкоголю: так – 17%; ні – 83%;  

15) схильність до вживання наркотичних засобів: так – 21%; ні – 79%. 

В кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів підлягають також доказуванню обставини, що є підставою для закриття 

кримінального провадження (п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України). Перелік таких обставин 

визначений в ст. 284 КПК України. Не вдаючись до детального висвітлення зазначених 

обставин, зупинимося лише на тих, які можуть бути підставою для прийняття рішення 

про закриття кримінального провадження за фактом вчинення контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів. Результати проведеного аналізу матеріалів 
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кримінальних проваджень щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, дають 

підстави зробити висновок, що такими обставинами є: 1) встановлена відсутність події 

кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України); 2) встановлена 

відсутність в діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК 

України); 3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і 

вичерпані можливості їх отримати (п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України); 4) помер 

підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для 

реабілітації померлого (п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України). 

Відсутність події кримінального правопорушення означає, що: а) кримінально 

караного діяння, щодо якого було розпочате провадження, не існувало в дійсності 

(наприклад, мало місце помилкове або завідомо неправдиве повідомлення про 

кримінальне правопорушення); б) подія існувала, але її причиною були не дії 

людини, а явища природи (землетрус, блискавка, повінь, буревій тощо); в) негативні 

наслідки сталися в результаті хімічних (отруєння), фізичних (переохолодження), 

фізіологічних (захворювання) процесів, які не залежали від інших осіб, зокрема, 

стали результатом дій самого потерпілого (самогубство). Якщо за вказаною 

підставою прийнято рішення про закриття кримінального провадження, щодо особи 

за цим же фактом не може ставитися питання про інші форми відповідальності 

(адміністративну, цивільну, дисциплінарну) [92, c. 478-479]. 

Як показує вивчення слідчої та судової практики, за цією підставою рішення 

про закриття кримінальних проваджень за фактом вчинення контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів приймалося у незначній кількості випадків. Це 

зумовлено тим, що 89% опитаних слідчих, 84% прокурорів та 79% суддів (Додаток 

Б, табл. Б. 18; додаток В, табл. 18; додаток Г, табл. Г. 8), не розмежовують питання 

відсутності у діях особи події кримінального правопорушення та складу 

кримінального правопорушення, а це, в свою чергу, призводить до прийняття 

незаконних рішень у відповідних кримінальних провадженнях, що, на нашу думку, 

потребує підвищення професійної кваліфікації таких слідчих, прокурорів та суддів. 
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Відсутність складу кримінального правопорушення має місце у випадку, коли 

за результатами досудового розслідування доведено, що діяння мало місце, вчинене 

воно конкретною особою, але в силу ряду причин вказане діяння не підпадає під дію 

закону України про кримінальну відповідальність. Ця ситуація може мати місце в 

таких випадках: а) відсутній один або кілька з чотирьох необхідних елементів 

складу кримінального правопорушення; б) діяння не становить небезпеки в силу 

малозначності (ч. 2 ст. 11 КК); в) відсутні деякі кваліфікуючі ознаки (наприклад, 

повторність); г) особа добровільно відмовилась від доведення діяння до кінця, а 

вчинені дії настановлять складу кримінального правопорушення; ґ) наявні підстави, 

що виключають кримінальну відповідальність (наприклад, необхідна оборона, 

крайня необхідність тощо) [92, c. 479]. 

Результати аналізу слідчої та судової практики дають підстави зробити 

висновок, що найбільш поширеною підставою прийняття рішення про закриття 

кримінальних проваджень про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів за п. 2 

ч. 1 ст. 284 КПК України є те, що контрабандисти здійснюють незаконне 

переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів через митний кордон, але 

відповідне діяння не підпадає під ознаки кримінально-караного, а становить лише 

адміністративне правопорушення, тобто діяння не становить небезпеки в силу своєї 

малозначності (ч. 2 ст. 11 КК України). 

Так, наприклад, кримінальне провадження № 22013111110000140 від 25.11.2013 

року за ознаками вчинення контрабанди психотропної речовини - сибутраміну, обіг 

якої на території України обмежений, за ч. 1 ст. 305 КК України було закрито, на 

підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто за відсутністю в діянні складу 

кримінального правопорушення. Правопорушника визнали винуватим у порушенні 

митних правил за статтею 473 МК України та наклали адміністративне стягнення у 

виді конфіскації безпосереднього предмету порушення митних правил, а саме «капсули 

у блістерах з маркуванням «Dai Dai Hua Jiao Nang...», у двох коробках з маркуванням 

«Li Da...», загальною кількістю – 59 шт.» [160]. 
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Варто зазначити, що в 35% проаналізованих нами кримінальних проваджень 

про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, був виявлений факт 

притягнення у минулому контрабандиста до адміністративної відповідальності за 

відповідними статтями глави 68 МК України у зв’язку з порушенням ним митних 

правил, а у 17% кримінальних проваджень – до кримінальної відповідальності за ст. 

ст. 201, 305 КК України. Зважаючи на зазначене, вважаємо за доцільне запровадити 

відповідний реєстр вчинених правопорушень, до якого будуть вноситися дані про 

осіб, які притягувалися не тільки до адміністративної, а також і до кримінальної 

відповідальності за порушення митних правил. При перетині митного кордону 

працівникам митниці потрібно буде звіряти ідентифікуючі відомості про особу з 

даними реєстру вчинених правопорушень і в разі виявлення особи, що перетинає 

митний кордон, зазначеної у реєстрі вчинених правопорушень, працівники митного 

органу повинні будуть більш уважно перевіряти її речі, багаж тощо. Такий реєстр 

може бути ефективним засобом протидії не лише контрабанді наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, але й вчиненню інших адміністративних та кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з перетинанням митного кордону.  

Слід звернути увагу на те, що однією з підстав закриття кримінального 

провадження у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення є 

наявність підстав, що виключають кримінальну відповідальність. Натомість п. 4 ч. 1 

ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відносить як 

обставини, що виключають кримінальну відповідальність, так і обставини, що є 

підставою для закриття кримінального провадження. Зважаючи на зазначене, на 

нашу думку, доказування обставини, що виключають кримінальну відповідальність 

доцільно здійснювати під час доказування обставин, що є підставою для закриття 

кримінального провадження. Відповідно, вважаємо за необхідне внести зміни до ч. 4 

ст. 91 КПК України та викласти її у наступній редакції: “4) обставини, які 

впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, 
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характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують 

покарання або які є підставою для закриття кримінального провадження”.  

Отже, загальний перелік обставин, що виключають кримінальну 

відповідальність, передбачений у главі VIII КК України. Такими обставинами є: 1) 

необхідна оборона (ст. 36 КК України); 2) уявна оборона (ст. 37 КК України); 3) 

затримання особи, що вчинила злочин (ст. 38 КК України); 4) крайня необхідність (ст. 

39 КК України); 5) фізичний або психічний примус (ст. 40 КК України); 6) виконання 

наказу або розпорядження (ст. 41 КК України); 7) діяння, пов’язане з ризиком (ст. 42 

КК України); 8) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 43 КК України). 

Варто зазначити, що більшість з наведених обставин не встановлюються в 

кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 

Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, а також проведення 

опитування практичних працівників свідить про те, що єдиною підставою, що 

виключає кримінальну відповідальність за вчинення відповідного кримінального 

правопорушення, є виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 43 КК 

України). Такої думки дотримуються 95% слідчих, 98% прокурорів, 92% 

співробітників оперативних підрозділів та 97% суддів (Додаток Б, табл. Б. 19; 

додаток В, табл. В. 19; додаток Г, табл. Г. 9). 

Як вже зазначалося в підрозділі 2.2. дисертації, контрабанда наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів у 28% проаналізованих нами кримінальних провадженнях 

вчинювалася злочинною групою, а в 8% – злочинною організацією. Як правило, 

відповідні злочинні угрупування характеризуються прихованістю злочинної 

діяльності [30], що виявляється у частій зміні телефонних терміналів та 

абонентських номерів; встановленні конкретних годин та днів тижня для 
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спілкування між учасниками злочинної організації; визначенні порядку 

безпосередніх зустрічей із застосуванням умовних сигналів, вербальних паролів; 

визначеному порядку зустрічей для обміну як інформацією, так і предметами 

злочинної діяльності, що виключають безпосередній контакт між учасниками 

злочинної організації тощо. У зв’язку з високим рівнем законспірованості органам 

досудового розслідування складно виявити відповідні факти готування до вчинення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів злочинною групою чи 

злочинною організацією, а в окремих випадках, затримавши особу, що здійснювала 

переміщення відповідних предметів контрабанди, досить складно та практично 

неможливо встановити інших членів відповідної злочинної групи чи злочинної 

організації. Тому в таких випадках співробітники оперативних підрозділів, 

виконуючи спеціальне завдання з попередження чи розкриття вчинення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, проникають в осередки 

відповідних злочинних угрупувань та вчиняють злочини разом з іншими 

учасниками групи в сфері наркообігу. Відповідно, в таких випадках кримінальна 

відповідальність таких осіб виключається. 

Так, наприклад, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні 

№607/16511/13 встановлено, що гр-н Г. та інша особа – громадянин Республіки 

Польща, знаходячись на території Республіки Польща та України (переважно 

прикордонна територія), переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення особливо 

тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, перевезення, зберігання з 

метою збуту, збут наркотичних засобів та їх контрабанди, предметом якої був 

наркотичний засіб в особливо великих розмірах, на початку 2012 р. створили стійке 

об'єднання – злочинну організацію, до якої у різний період часу, як особисто, так і 

через інших членів злочинного об'єднання, залучили громадянина Республіки Польща S. 

сина S.N., громадянина США S.P., яким відповідно до постанови правоохоронних 

органів від 03.05.2012 р. про проведення контрольованого постачання та постанов від 

03.07.2012 р. про проникнення в організовану злочинну групу з метою виконання 
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спеціального завдання, було доручено здійснити проникнення під легендою прикриття 

в міжнародну організовану злочинну групу у складі громадян України, Республіки, 

Польща, республіки Еквадор, а також залучили інших осіб-громадян Республіки 

Польща, США та Республіки Еквадор, матеріали відносно яких виділені в окреме 

провадження. Відповідно до постанови правоохоронних органів від 03.05.2012 р. про 

проведення контрольованого постачання та постанов від 03.07.2012 р. на 

проникнення в організовану злочинну групу з метою виконання спеціального завдання, 

громадянину Республіки Польща S. сину S.N. та громадянину США S.P. було доручено 

здійснити проникнення під легендою прикриття в міжнародну організовану злочинну 

групу, з метою здобуття фактичних даних про протиправну діяльність її лідера, 

активних учасників, документування їх протиправної діяльності, створення 

сприятливих обставин для затримання фігурантів під час отримання або передачі 

наркотичних засобів, проведення фінансових розрахунків за поставлені наркотики або 

продовження контрольованого постачання наркотиків до кінцевого одержувача чи 

кур'єра [83]. 

Наступною підставою закриття кримінального провадження є невстановлення 

достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей 

їх отримати (ч. 3 ст. 284 КПК України). Суть цієї підстави полягає в тому, що діяння 

мало місце, воно відповідає ознакам, передбаченим законом України про 

кримінальну відповідальність, але під час розслідування не встановлено достатніх 

доказів винуватості особи, якій це діяння інкримінувалось, або виявлено докази її 

невинуватості. Відповідно закриття провадження за такою обставиною може мати 

місце, якщо:  

а) достовірно встановлено невинуватість підозрюваного (наприклад, при 

підтвердженні його алібі);  

б) вичерпані можливості для збирання додаткових доказів, при недостатності 

зібраної доказової бази для передання провадження до суду (при цьому слід 

пам’ятати, що відповідно до принципу презумпції невинуватості будь-які сумніви в 

доведеності вини мають тлумачитися на користь підозрюваного (ч. 4 ст. 17 КПК)). 
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Варто зазначити, що в більшості проаналізованих нами кримінальних 

проваджень про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, рішення про закриття 

кримінального провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України було зумовлено 

тим, що наявні у матеріалах кримінального провадження докази не підтверджують 

факт переміщення особою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів через митний кордон. 

Так, наприклад, на думку колегії суддів, викладеній в ухвалі колегії суддів судової 

палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області в ході 

досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді 

першої інстанції не було встановлено достатніх доказів для доведення винуватості 

обвинувачених осіб у контрабанді особливо небезпечного наркотичного засобу – 

каннабісу, тобто його переміщенні через митний кордон України (ввезенні в Україну з 

Республіки Молдова) з приховуванням від митного контролю, вчиненій за попередньою 

змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України. Колегія суддів 

вважає, що не можна покласти в основу обвинувачення протоколи огляду 

аудіозаписів, оскільки останні не можуть бути підтвердженням ввозу наркотичних 

засобів обвинуваченими на територію України, а тому кримінальне провадження в 

частині обвинувачення цих осіб за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України – варто закрити 

на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України [84]. 

Звертає на себе увагу й те, що в 68% проаналізованих нами кримінальних 

провадженнях відповідні рішення приймалися судами апеляційною інстанцією. Це в 

свою чергу свідчить про те, що суди першої інстанції не належним чином здійснювали 

оцінку відповідних матеріалів кримінальних проваджень, що, в свою чергу, призвело 

до затягування строків кримінального провадження, витрат зайвих фінансових та 

інших ресурсів, а головне – до прийняття неправосудного судового рішення. На наш 

погляд, така ситуація є неприйнятною. Судді зобов’язані здійснювати всебічне, повне 

та неупереджене дослідження доказів, наявних в матеріалах кримінального 
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провадження та приймати лише правосудне рішення, яке б відповідало стандартам 

законності, обґрунтованості та вмотивованості (ст. 370 КПК України). 

Кримінальне провадження також закривається в тому випадку, якщо помер 

підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для 

реабілітації померлого. Так, виходячи з того, що одним із завдань кримінального 

провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності (ст. 2 КПК України), а також відповідно до 

конституційного припису, відповідно до якого юридична відповідальність особи має 

індивідуальний характер (ст. 61), то смерть підозрюваного, обвинуваченого позбавляє 

сенсу подальше провадження щодо вчиненого ним кримінального правопорушення. 

Єдиним винятком із такої ситуації є випадок, коли близькі родичі померлого 

підозрюваного переконані, що останній не вчиняв інкримінованого діяння, або діяння 

не має всіх ознак складу кримінального правопорушення, і відповідно, проведення 

повного розслідування забезпечить реабілітацію померлого: або провадження буде 

закрито на стадії досудового розслідування за однією з реабілітуючих підстав, або 

надійде до суду і суд ухвалить виправдувальний вирок. Зауважимо, що КПК не 

передбачив процедури, за якою родичі померлого підозрюваного або обвинуваченого 

можуть реалізувати своє право заперечувати проти закриття кримінального 

провадження.  

Вбачається, що до винесення прокурором постанови про закриття кримінального 

провадження щодо померлого слідчий або прокурор мають встановити коло близьких 

родичів померлого підозрюваного, роз’яснити їм право вимагати продовження 

розслідування, зафіксувати факт такого роз’яснення у відповідному протоколі та 

отримати від них письмове підтвердження реалізації даного права: клопотання з 

вимогою не закривати провадження або розписку про відсутність заперечень проти 

закриття провадження [92, c. 480]. 

Варто зазначити, що випадки закриття кримінального провадження у зв’язку 

зі смерт’ю особи – контрабандиста не є поодинокими. Так, наприклад, у 

кримінальному провадженні встановлено, що гр. З. незаконно перемістив через 
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митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо 

небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечну психотропну речовину у 

великих розмірах, які попередньо придбав, перебуваючи у м. Санкт-Петербург РФ. 

Відповідно до ухвали Дергачівського районного суду Харківської області від 03 

вересня 2014 року підозрюваний гр. З. був оголошений у розшук. До суду за вхідним 

номером 20668/14 від 09.10.2014 року надійшла копія свідоцтва про смерть 

розшукуваного гр. З., посвідчена Замосковським відділом РАГСу Москви, за актовим 

записом № 5379. У зв’язку з чим, кримінальне провадження було закрито на 

підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України [80]. 

 

2.4. Інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів 

 

В кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів підлягають доказуванню й інші обставини, що передбачені ч. 1 ст. 91 КПК 

України. 

Визначаючи такі обставини, насамперед, варто зазначити, що в досліджуваній 

категорії кримінальних проваджень не підлягають доказуванню вид і розмір шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням (п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України), що 

зумовлено тим, що контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є злочином з 

формальним складом. У таких злочинах сам факт вчинення суспільно небезпечного 

діяння, передбаченого кримінальним законом, утворює закінчений злочин, а шкода, 

як правило, має нематеріальний характер та заподіюється суспільним відносинам. 

Ця шкода є політичною, організаційною, соціальною тощо.  

Встановити матеріальну шкоду для контрабанди предметів, заборонених для 

вільного цивільного обігу, не є можливим. Більш того, контрабанда відноситься до 

злочинів “без потерпілого”, внаслідок чого моральна шкода також не визначається 

[91; 183; 130; 161; 238; 236]. Такої точки зору дотримуються 84% опитаних слідчих, 
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96% прокурорів, 76% співробітників оперативних підрозділів та 97% суддів 

(Додаток Б, табл. Б. 20; додаток В, табл. В. 20; додаток Г, табл. Г. 10).  

Водночас, окремі науковці зазначають, що в результаті вчинення контрабанди 

може завдаватися фізична шкода здоров'ю співробітникам митниці, прикордонних 

військ, органів міліції, Служби безпеки України та інших представників влади, які 

під час виконання своі'х службових обов'язків постраждали від протиправних дій 

контрабандистів, спрямованих на фізичний опір зазначеним службовим особам [70, 

c. 124]. З такою позицією навряд чи можна погодитися, адже не зрозуміло яким 

чином переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів через митний кордон України 

може завдати фізичної шкоди зазначеним суб’єктам.  

Якщо працівникам митниці, прикордонних військ, органів міліції, Служби 

безпеки України чи іншим представникам влади заподіюється шкода під час 

затримання контрабандиста, то дії правопорушника будуть кваліфікуватися не лише 

за ст. 305 КК України, а й за іншими статтями КК України (наприклад, ст. 343 КК 

України), оскільки контрабандист вчинює опір під час його затримання. Відповідно 

встановлення факту заподіяння фізичної шкоди буде здійснювати не під час 

доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, а під час доказування 

інших злочинів (наприклад, ст. 343 КК України).  

Необгрунтованою, на нашу думку, є також позиція тих правників, які 

зазначають, що контрабандою може завдаватися майнова шкода у разі переміщення 

предметів контрабанди транспортними засобами, що не належать контрабандисту 

(на умовах договорів оренди, доручення, лізингу), з використанням спеціально 

виготовлених сховищ (тайників) [70, c. 129]. На наш погляд, якщо ж контрабандист 

переобладнав транспортний засіб, який він використовує на умовах оренди, 

доручення чи лізингу, створивши відповідний тайник та спричинивши матеріальну 

шкоду власнику, орендодавцю тощо засобу, то його дії будуть кваліфікуватися, у 

тому числі, за іншими статтями кримінального закону, наприклад, ст. 194 КК 
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України. Відповідно доказування майнової шкоди буде здійснюватися в рамках 

іншого кримінального провадження. 

Звертає на себе увагу й те, що окремі науковці зазначають, що при вчиненні 

контрабанди може бути завдана моральна шкода митному органу як юридичній 

особі публічного права [13, c. 100] у вигляді приниження ділової репутації 

працівників митних органів [13, c. 99]. Разом із тим, довести факт заподіяння цим 

особам моральної шкоди досить складно та практично не можливо, про що свідчать 

результати проведеного опитування: 84% слідчих, 94% прокурорів, 74% 

спіробітників оперативних підрозділів та 97% суддів (Додаток Б, табл. Б. 21; 

додаток В, табл. В. 21; додаток Г, табл. Г. 11). При цьому, як свідчать результати 

проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, із 100% проаналізованих нами кримінальних 

проваджень, в жодному з них не було заявлено позов про відшкодування моральної 

шкоди митному органу як юридичній особі.  

Зважаючи на зазначене, можемо зробити висновок, що в кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів вид і розмір 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, не підлягає доказуванню (п. 3 ч. 1 

ст. 91 КПК України). 

В кримінальних провадженнях щодо контрабанди наркотичних засобів 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів не підлягають також обставини, які підтверджують, що гроші, 

цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок 

вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального 

правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального 

правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, 

виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення 
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кримінального правопорушення (п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК України). Як вже нами 

зазначалося в підрозділі 1.2, спеціальна конфіскація полягає у примусовому 

безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та 

іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення злочину, 

передбаченого статтею 354 та статтями 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 розділу XVII 

Особливої частини Кримінального кодексу, або суспільно небезпечного діяння, що 

підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями (ст. 96-1 КК 

України). Як бачимо, контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів не входить до 

переліку злочинів, у разі вчинення яких можливе застосування спеціальної 

конфіскації майна. Відповідно й відпадає необхідність встановлення обставин, 

передбачених п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК України, при доказуванні контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів. 

При доказуванні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів не потрібно також 

встановлювати обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру (п. 7 ч. 1 ст. 91 КПК України).  

Такий висновок можна зробити, виходячи з аналізу ст. 96-3 КК України, у якій 

зазначено, що підставами для застосування до юридичної особи заходів 

кримінально-правового характеру є: 1) вчинення її уповноваженою особою від імені 

та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у ст.ст.209 і 

306, ч.ч.1, 2 ст.368-3, ч.ч.1, 2 ст.368-4, ст.ст.369, 369-2 КК; 2) незабезпечення 

виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими 

документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання 

корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у ст.ст.209 

і 306, ч.ч.1, 2 ст.368-3, ч.ч.1, 2 ст. 368-4, ст.ст.369, 369-2 КК; 3) вчинення її 

уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, 

передбачених у ст.ст.258-258-2 КК; 4) вчинення її уповноваженою особою від імені 
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та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у ст.ст.109, 

110, 113, 146, 147, 160, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України. 

Отже, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру (п. 7 ч. 1 ст. 91 КПК) підлягають доказуванню 

лише у кримінальному провадженні про вказані злочини. 

На підставі проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів, можемо дійти висновоку, що до інших 

обставин, що підлягають доказуванню в зазначеній категорії кримінальних 

проваджень, слід відносити обставини, що є підставою для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності або покарання (п. 5 ч. 1 ст. 91 КПК України). 

У юридичній літературі звільнення від кримінальної відповідальності 

визначається як звільнення судом від імені держави особи, яка вчинила злочин, від 

правових наслідків цього злочину – кримінально-процесуального впливу та осуду, 

що має на меті диференційований підхід до осіб, які вчинили злочин, не становлять 

значної суспільної небезпеки та можуть виправитися без застосування до них 

кримінального покарання [206, с. 57]. 

Близьке за змістом визначення наводиться у п. 1 Постанови ПВСУ від 23 

грудня 2005 р. № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності» [171]. Роз’яснено, що 

звільнення від кримінальної відповідальності – це відмова держави від застосування 

щодо особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і 

свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, 

передбачених КК, у порядку, встановленому КПК України. 

Визначаючи обставини, що є підставою для звільнення особи від кримінальної 

відповідальності в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів, насамперед, зазначимо, що особі, яка підозрюється у вчиненні 

кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення 

від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України 
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про кримінальну відповідальність підстав, роз’яснюється право на таке звільнення. 

Перелік таких підстав передбачений КК України: 1) дієве каяття; 2) примирення 

винного з потерпілим; 3) передача особи на поруки; 4) зміна обстановки; 5) 

закінченням строків давності (ст.ст. 45-49 КК України). Виникає обгрунтоване 

питання, за якими із цих підстав особа може бути звільнена від кримінальної 

відповідальності у кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів. Спробуємо їх визначити. 

На наш погляд, у кримінальних провадженнях досліджуваного виду 

виключається прийняття рішення про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК України). Це зумовлено тим, 

що одним із складових дійового каяття є повне відшкодування збитків або усунення 

заподіяної шкоди, яке полягає в добровільному задоволенні винним або іншими 

особами, зокрема батьками чи близькими родичами, обґрунтованих претензій 

потерпілого щодо відшкодування заподіяної злочином матеріальної та моральної 

шкоди, загладжуванні її в інший спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення 

за завдану образу.  

Однак, як вже було зазначено, злочином, передбаченим ст. 305 КК України, не 

завдається матеріальна та моральна шкода фізичним та юридичним особам, отже, є 

неможливим її відшкодування. Відповідно до роз’яснення ПВСУ , що міститься у п. 

3 постанови від 23 грудня 2005 р. № 12 «Про практику застосування судами України 

законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» [171, с.362-

367], якщо відсутня хоча б одна складова дійового каяття, виключається звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. 

У зв’язку з відсутністю потерпілого від контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, виключається звільнення винуватого від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з примиренням його з потерпілим (ст. 46 КК України).  

За іншими підставами, передбаченими ст. ст. 47-48 КК України, рішення про 

звільнення від кримінальної відповідальності може бути прийнято щодо особи, яка 
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підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 305 

КК України. Незалежно від тяжкості злочину приймається рішення про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України. 

Щоб прийняти рішення про звільнення підозрюваного, обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності, необхідно довести обставини, визначені у 

відповідних положеннях КК України як умови та підстави для прийняття такого 

рішення. Отде, підставою звільнення може бути певна його поведінка після 

вчинення злочину, яку держава заохочує, або настання певної події (наприклад, 

зміна обстановки). Особу також можна звільнити від кримінальної відповідальності 

з передачею на поруки за умови, що вона вперше вчинила злочин, передбачений ч. 1 

ст. 305 КК України, оскільки він є злочином середньої тяжкості. 

У ст. 47 КК законодавець використовує поняття «особа, яка вперше вчинила 

злочин». У теорії кримінального права зазначається, що злочин є вчиненим вперше у 

таких випадках: 1) якщо раніше особа не вчиняла злочинів ніколи (фактичне вчинення 

злочину вперше); 2) якщо особа вчиняла раніше злочини, була засуджена за їх 

вчинення, але всі кримінально-правові наслідки цього на момент вчинення наступного 

злочину для неї вже минули і в установленому законом порядку вона вважається 

такою, що не має судимості; 3) якщо особа раніше вчинила злочин, але на законних 

підставах була звільнена від кримінальної відповідальності [91, c. 124]. Отже, умова, 

про яку йдеться, означає, що на момент вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 305 

КК України, особа не повинна бути суб’єктом кримінально-правових відносин, які 

виникли з приводу вчиненого нею будь-якого іншого злочину. 

Підставою звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 47 КК України, 

є щире розкаяння особи, яке свідчить про її бажання спокутувати провину перед 

колективом підприємства, установи чи організації та виправити свою поведінку. 

Щире розкаяння характеризує суб’єктивне ставлення винуватої особи до вчинення 

злочину, яке виявляється в тому, що вона визнає свою провину, висловлює жаль з 

приводу вчиненого. Особу, яка не визнала себе винною у вчиненні злочину, 

передавати на поруки не дозволяється. 
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Звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 47 КК України можливе 

лише за клопотанням колективу підприємства, установи чи організації, членом 

якого є особа, про передачу її на поруки. Звернення з клопотанням, крім колективу, 

можуть ініціювати сам підозрюваний (обвинувачений) або його родичі, а також 

слідчий, прокурор. Клопотання має бути оформлено протоколом загальних зборів 

колективу, який долучається до матеріалів кримінального провадження.  

Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК 

України має умовний характер, а саме: ця особа протягом року з дня передачі на 

поруки повинна виправдати довіру колективу, не ухилятися від заходів виховного 

характеру та не порушувати громадський порядок. 

Кримінально-правовим наслідком виконання особою умов передачі на поруки 

є остаточне звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинений злочин 

після закінчення зазначеного строку (без ухвалення судового рішення), а наслідком 

недодержання нею хоча б однієї з наведених умов – притягнення до кримінальної 

відповідальності за цей злочин.  

За загальним правилом, звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 48 

КК України можливе у разі, коли особа вперше вчинила злочин невеликої або 

середньої тяжкості. У зазначеній статті передбачено дві самостійні підстави 

звільнення особи від кримінальної відповідальності:  

1) втрата внаслідок зміни обстановки суспільної небезпечності вчиненого 

злочину;  

2) втрата внаслідок зміни обстановки суспільної небезпечності особи, яка 

вчинила злочин. 

При цьому треба розрізняти зміну обстановки в широкому розумінні, тобто 

зміну соціальних, економічних, політичних, духовних, міжнаціональних, воєнних, 

міжнародних, природних, організаційних, виробничих та інших процесів у 

масштабах країни, регіону, області, міста, району, підприємства, установи, 

організації, та у вузькому, - тобто об’єктивних (зовнішніх) умов життя, в яких 

перебувала особа на час вчинення злочину та які значною мірою позначались на її 

суспільній небезпечності. Таке роз’яснення міститься у абзаці 3 п. 7 постанови 
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ПВСУ від 23 грудня 2005 р. №12 «Про практику застосування судами України 

законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» [171].  

Виходячи з положень ст. 48 КК України, можемо зробити висновок, що 

кримінальна протиправність має бути наявною на момент не лише вчинення діяння, 

а й досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження. 

Для застосування ст. 48 КК України необхідно встановити, що після вчинення 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, обстановка змінилася таким чином, 

що вчинене діяння вже не є суспільно небезпечним. Особу можна вважати такою, 

що перестала бути суспільно небезпечною, у разі, коли вона сама або обстановка 

навколо неї зазнали таких змін, що унеможливлюють вчинення нею нового злочину.  

Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень свідчать 

про те, що в кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів мінімальну межу за вчинення зазначеного злочину (5 років) призначають 

досить рідко. Відповідно й звільнення особи від кримінальної відповідальності на 

підставі ст. 47 та 48 КК України є поодинокими випадками. 

Більш поширеними є випадки звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів на підставі ст. 49 КК України, про що свідчать результати 

проведеного анкетування (67% слідчих, 72% прокурорів та 83% суддів зазначили 

про це (Додаток Б, табл. Б. 22; додаток В, табл. В. 22; додаток Г, табл. Г. 12)). 

В більшості випадків звільнення особи від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з закінченням строків давності (ст. 49 КК України) у кримінальному 

провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів було зумовлене 

тим, що органи досудового розслідування не могли встановити особу-

контрабандиста, що вчинювала або готувалася до вчинення контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів. Результати проведеного аналізу матеріалів 
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зазначеної категорії кримінальних проваджень свідчать про те, що найчастіше такі 

випадки виникають у зв’язку з перевезенням предметів контрабанди залізничним 

транспортом (перевезення предметів контрабанди у вигляді посилки; приховування 

їх в технічних частинах поїзда). Найчастіше виявлені предмети контрабанди 

визнаються “базхазяйними”, а встановити їх власника досить складно. 

Так, наприклад, 12.12.2000 р. на залізничній станції «Овруч», під час 

проведення митного контролю потягу № 62 сполученням «Кишинів-Санкт-

Петербург» у вагоні № 1 у службовому приміщенні провідників в ніші для багажу 

працівниками митниці було виявлено картонну коробку, в якій під продуктами 

харчування знаходилось 2 поліетиленових пакета з наркотичним засобом 

марихуаною, вагою 1,1 кг. Вказану коробку провідник вагону № 1 гр. Н. отримав в м. 

Кишинів як передачу для доставки в м. Санкт-Петербург. Під час слідства 

встановлено, що провідник гр. Н. не знав, що в коробці знаходиться наркотичний 

засіб, тому 06.02.2001 р. вказану кримінальну справу стосовно гр-на Н. було 

закрито на підставі п. 2 ст. 6 КПК України 1960 р. та порушено кримінальну 

справу за фактом замаху на контрабанду наркотичних засобів у великих розмірах. 

В ході досудового слідства встановити особу, якій належав наркотичний засіб – 

марихуна, під час митного контролю, не видалося. Заслухавши думку прокурора, 

дослідивши матеріали кримінальної справи, суд прийшов до висновку, що подання 

підлягає задоволенню з таких підстав: 1) кримінальна справа у відповідності до 

закону порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 70-1 КК України 1960 

р. (в редакції від 15.02.1995 р.), санкція якої передбачає максимальне покарання за 

такий злочин у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років, 

строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 70-1 КК України 1960 р. (в редакції від 15.02.1995 р.) 

становив десять років; 2) згідно ст. 49 КК України строки давності притягнення 

до кримінальної відповідальності за вищевказаний злочин минули, а тому дана 

справа підлягає закриттю. Відповідно суд 22.12.2010 р. виніс постанову про 

закриття кримінального провадження [75]. 
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На наш погляд, під час закриття кримінальних проваджень у зв’язку з 

закінченням строків давності, суддям необхідно перевіряти, чи дійсно сторона 

обвинувачення вжила всіх можливих заходів для встановлення особи-

правопорушника, адже, в окремих випадках слідчі, прокурори можуть не 

використовувати всіх можливих заходів для встановлення відповідної особи і, як 

результат, це призводить до порушення засади публічності (ст. 25 КПК України). 

Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності 

визначений у параграфі 2 глави 24 КПК України. Варто зазначити, що коли підстави 

звільнення від кримінальної відповідальності будуть доведені, слідчий, прокурор, 

суд мають виконати вимоги ч. 3 ст. 285 КПК України. Відповідно до положень 

вказаної статті, підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від 

кримінальної відповідальності, повинно бути роз’яснено суть підозри чи 

обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право 

заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі 

якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від 

кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та 

судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку. 

У цьому контексті слушною, на нашу думку, є позиція тих правників, які 

пропонують на законодавчому рівні закріпити форму волевиявлення підозрюваного 

чи обвинуваченого щодо звільнення від кримінальної відповідальності: пасивну 

(відсутність заперечення проти такого звільнення) чи активну (отримання згоди на 

звільнення) [59, с. 68]. 

Слід зазначити, що право заперечувати проти закриття кримінального 

провадження повинно роз’яснюватись підозрюваному, обвинуваченому тільки у 

тому випадку, коли він може бути звільнений від кримінальної відповідальності. 

Якщо ж таке звільнення є обов’язковим, це право не роз’яснюється, заперечення 

підозрюваного, обвинуваченого проти звільнення від кримінальної відповідальності 

не враховуються. Зазначене пояснюється тим, що є два види звільнення від 

кримінальної відповідальності: обов’язкове та необов’язкове (факультативне). До 

факультативних відносять звільнення, передбачене ст. 47 КК (передача на поруки) 
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та ст. 48 КК (зміна обстановки). У даному випадку суд має право, а не зобов’язаний 

звільнити особу від кримінальної відповідальності. В усіх інших випадках вимога 

КК України про звільнення від кримінальної відповідальності є імперативною, тобто 

зобов’язує суд звільнити особу від кримінальної відповідальності [140, с. 177].  

На нашу думку, для того щоб на практиці не виникало непорозумінь з 

виконанням ч. 3 ст. 285 КПК України, вважаємо за доцільне доповнити зазначену 

норму положенням, що право заперечувати проти закриття кримінального 

провадження не роз’яснюється підозрюваному, обвинуваченому, якщо звільнення 

від кримінальної відповідальності є обов’язковим. 

Деякі проблемні питання виникають також в ходу наукового аналізу та 

практичного застосування ч. 2 ст. 286 КПК України, в якій зазначено, що 

встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від 

кримінальної відповідальності та отримавши згоду на таке звільнення, прокурор 

складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без 

проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду. 

Виходячи з аналізу зазначеної норми, незрозуміло, який процесуальний документ 

має складати слідчий перед тим, як звернутись до прокурора. На наш погляд, у цій 

нормі слід передбачити, що слідчий складає клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності, яке погоджує з прокурором. По-друге, не можна 

погодитися з тим, що відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України досудове розслідування 

не проводиться у повному обсязі, якщо встановлені підстави для звільнення від 

кримінальної відповідальності.  

Для того, щоб суд прийняв рішення про закриття кримінального провадження, 

крім таких підстав, слідчим, прокурором, відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, 

повинні бути доведені усі інші обставини предмету доказування, які є необхідними 

для звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. Враховуючи 

викладене, пропонуємо виключити з ч. 2 ст. 286 КПК України слова «та без 

проведення досудового розслідування у повному обсязі». 
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При прийнятті такого рішення виникає проблема, яка полягає у тому, що 

кримінально-правова підстава звільнення від кримінальної відповідальності не 

знаходить відображення у кримінальному процесуальному законі. 

Слід звернути увагу на те, що у чинному КПК України, на відміну від ст. ст. 7, 

7-2, 8, 9, 10, 11-1 КПК України 1960 р., не наведений перелік підстав звільнення від 

кримінальної відповідальності. Тому, на наш погляд, доцільно доповнити параграф 

2 глави 24 КПК України статтею, яка б визначала такі підстави.  

 

Висновки до другого розділу  

 

Подія контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів не може бути встановлена у 

повному обсязі без урахування предмета зазначеного кримінального 

правопорушення. Предметом контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є 

наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, аналоги наркотичних засобів та 

психотропних речовин, фальсифіковані лікарські засоби. 

У широкому розумінні місцем вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів є митний кордон України. У вузькому розумінні місцем вчинення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є: 1) зони митного контролю; 

2) місця, що знаходяться за межами зон митного контролю. 

Єдиним способом вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є 

переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів через митний кордон України. 

В залежності від місця вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 
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засобів, переміщення таких предметів може бути здійснено: 1) поза зоною митного 

контролю; 2) у зоні митного контролю з приховуванням від митного контролю. 

В переважній більшості випадків контрабанда наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів вчинювалася у нічний час. Особлива точність визначення часу необхідна у 

разі вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у зонах митного контролю з 

приховуванням від нього. 

При встановленні винуватості особи у вчиненні контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів, форми її вини, мотиву й мети, перш за все, потрібно з’ясувати 

хто є суб’єктом її вчинення. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів може 

вчинюватися як однією особою, так і групою осіб у відповідній формі співучасті: за 

попередньою змовою, організованою групою, злочинною організацією. 

При вчиненні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у відповідній 

формі співучасті її суб’єктів доцільно поділити на: 1) організаторів контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів; 2) перевізників контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів; 3) осіб, які сприяють вчиненню контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів. 

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів вчинюється лише з прямим 

умислом і ставлення особи до злочинних наслідків значення для кваліфікації не має.  

Мотивами вчинення злочину є: 1) особистий інтерес (контрабандиста як 

споживача наркотичних засобів); 2) фінансовий інтерес; 3) службовий інтерес. Метою 

вчинення злочину, передбаченого ст. 305 КК України, є переміщення предметів 



 

 

147 

контрабанди через митний кордон України одним із кваліфікованих способів (поза 

зоною митного контролю; у зонах митного контролю з приховуванням від митного 

контролю). 

В кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, підлягають доказуванню обставини, які впливають на ступінь тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення. Обставинами, що пом’якшують покарання 

є: 1) сприяння розкриттю контрабанди; 2) вчинення контрабанди неповнолітнім; 3) 

вчинення контрабанди жінкою в стані вагітності; 4) вчинення контрабанди внаслідок 

збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин; 5) вчинення контрабанди під 

впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність; 6) 

виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у 

випадках, передбачених КК України; 7) інші обставини (перебуванні на утриманні 

малолітньої чи неповнолітньої дитини, вагітної жінки, пенсіонера, інвалідів тощо). 

Обставинами, що обтяжують покарання є: 1) рецидив злочину; 2) вчинення 

контрабанди особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння або у стані, 

викликаному вживанням наркотичних засобів. 

Систему обставин, що характеризують підозрюваного, обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України 

складають: 1) персонографічні дані; 2) професійно-побутова характеристика; 

3) відомості про стан здоров’я. 

Доказування обставин, що виключають кримінальну відповідальність 

доцільно здійснювати під час доказування обставин, що є підставою для закриття 

кримінального провадження. 

Обставинами, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності за вчинення контрабанди контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів є: 1) передачею особи на поруки; 2) зміна обстановки; 3) закінченням строків 

давності. 
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В кримінальному провадженні щодо контрабанди контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів не підлягають доказуванню обставини, передбачені п. 3, 6, 7 ч. 1 

ст. 91 КПК України. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАСОБИ ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 

ПРО КОНТРАБАНДУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ 

РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ЧИ ПРЕКУРСОРІВ АБО ФАЛЬСИФІКОВАНИХ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

 

3.1. Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів 

 

Встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, можливе лише при 

застосуванні кримінальних процесуальних засобів отримання доказів, які в свою 

чергу, є засобами доказування цих обставин. 

Результати системного аналізу норм чинного КПК України дають підстави для 

висновку, що поняття засобів отримання доказів в ньому не розкривається. 

Зазначене негативно впливає на правозастосовну практику, на що вказують 58% 

опитаних слідчих, 65% прокурорів, 51% співробітників оперативних підрозділів та 

63% суддів (Додаток Б, табл. Б. 23; додаток В, табл. В. 23; додаток Г, табл. Г. 13). 

Отже, перш ніж розкривати значення слідчих (розшукових) дій як засобів 

отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів, необхідно з’ясувати, що собою являють засоби кримінального 

процесуального доказування. 

Варто зазначити, що в теорії кримінального процесуального доказування 

серед вчених немає установленого підходу щодо розуміння поняття засобів 

отримання доказів або кримінального процесуального доказування. В процесуальній 

літературі з цього приводу склалися два основних підходи.  

Прихильники першого підходу, досліджуючи питання засобів кримінального 

процесуального доказування, включають до його змісту як самі докази, так і способи їх 

отримання – процесуальні і, перш за все, слідчі (розшукові) дії. Так, М. П. Кузнєцов і 

В. А. Панюшкін вважають, що до засобів процесуального доказування, крім доказів, 
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належать і способи їх отримання [98, с. 115]. Ф. Н. Фаткуллін, будучи прихильником 

зазначеного підходу, наголошував на тому, що під засобами процесуального 

доказування слід розуміти конкретні фактичні дані, які використовуються для 

встановлення досліджуваних обставин справи, джерела цих даних і способи їх 

отримання, перевірки і використання. Припускаючи під способами отримання і 

використання судових доказів ті передбачені законом дії, за допомогою яких органи 

слідства, прокуратури і суду збирають, перевіряють і оцінюють фактичні дані та їх 

джерела, а також обґрунтовують висновки в справі, вказаний автор характеризує 

способи як один із видів засобів доказування [249, с. 93]. 

Прихильники іншого підходу зазначають, що таке визначення засобів 

процесуального доказування є занадто широким, зазначаючи, що єдиним засобом, за 

допомогою якого відповідно до закону може здійснюватися доказування у 

кримінальній справі, є доказ [215, с. 287; 262, c. 60; 242, c. 252-254]. Так, Л.Д. 

Удалова наголошує на тому, що неправильно визначати засоби доказування 

одночасно як єдність доказів і способів їх отримання, а також включати способи в 

сутність засобів. Обґрунтовуючи свою позицію, вчена зазначає, що слідча дія як 

сукупність передбачених законом дій не може бути засобом або способом оцінки 

доказів або обґрунтування висновків органів розслідування і суду. Тому засобами 

доказування, на її думку, є не слідчі дії як сукупність дій, за допомогою яких 

збираються і перевіряються докази, і не форма отримання доказів, а самі докази 

[242, с. 252-254]. Хоча в іншій своїй роботі Л. Д. Удалова визначає допит саме як 

засіб кримінального процесуального доказування [241, с. 123-126].  

На наш погляд, позиція правників, які відносять до засобів кримінального 

процесуального доказування лише самі докази, є дещо дискусійною, оскільки вона 

відображає лише логічний аспект кримінального процесуального доказування, 

залишаючи поза увагою пізнавально-практичну діяльність, що здійснюється за 

допомогою слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також 

інших процесуальних дій. Зважаючи на зазначене, на нашу думку, слушною є позиція 

тих правників, які, відносячи до засобів кримінального процесуального доказування як 

самі докази, так і способи їх отримання – слідчі та судові дії, поділяють їх на дві групи. 
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Першу групу складають фактичні дані, що використовуються в процесі доказування і 

містяться в певних, передбачених законом джерелах. Поза таких джерел фактичні дані 

не матимуть доказового значення. Другу групу утворюють способи одержання, 

перевірки та використання доказів у кримінальному судочинстві. До них відносять 

різні слідчі та судові дії [27, c. 218, 225]. 

Окрім того, Ю.М. Грошевий, підтримуючи таку позицію, дещо розширює та 

впорядковує її. Так, науковець вважає за необхідне до числа доказів віднести також і 

показання підсудного, а також свідка і фахівця. До числа засобів процесуального 

доказування, на думку вченого, слід віднести й такі засоби збирання доказів, як: 1) 

витребування предметів і документів, одержуваних без посередництва слідчих або 

судових дій; 2) вимогу про проведення ревізій; 3) прийняття документів від учасників 

процесу та інших осіб. При цьому, до даної категорії засобів доказування автор 

відносить: перевірку показань на місці, значення якої як способу одержання доказів 

підтверджується слідчою і судовою практикою; прослуховування і звукозапис 

телефонних розмов, результати яких мають значення доказів; так звані «оперативно-

технічні засоби» (тобто оперативно-розшукові заходи з використанням відеозапису, 

кіно-фотозйомки і звукозапису, котрі застосовуються органом дізнання як до, так і 

після порушення кримінальної справи), результати застосування яких можуть бути 

використані як докази, а також одержання зразків для порівняльного дослідження і 

ексгумації трупа, передбачені кримінально-процесуальним законом [32, c. 69-76]. 

Таким чином, у широкому розумінні засобами доказування у кримінальному 

провадженні є як самі докази, так і засоби їх отримання – дії, передбачені 

кримінальним процесуальним законодавством. Зважаючи на предмет нашого 

дослідження, ми будемо розглядати лише ті засоби доказування, що використовуються 

на стадї досудового розслідування кримінальних проваджень, тобто лише засоби 

отримання доказів. Самі докази, безсумнівно, будучи також засобами кримінального 

процесуального доказування, здебільшого в такій якості використовуються на судових 

стадіях кримінального процесу, тому у нашій роботі саме як засоби доказування 

розглядатися не будуть. 
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Зважаючи на те, що законодавець у чинному КПК України разом із терміном 

“отримання доказів” вживає й термін “збирання доказів” (ст. 223 КПК України), то 

можемо зробити логічний висновок, що засоби отримання доказів у кримінальному 

провадженні передбачені у ст. 93 КПК України. Відповідно до положень ч. 2, 3 та 4 

ст. 93 КПК України, засобами отримання доказів є такі: слідчі (розшукові) дії, у 

тому числі й негласні слідчі (розшукові) дії; витребування та отримання від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, службових та фізичних осіб речей, копій (для сторони захисту), 

документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок; 

одержання доказів на території іноземної держави в результаті здійснення 

міжнародного співробітництва під час кримінального провадження; інші 

процесуальні дії, передбачені КПК України. 

Отже, засобами отримання доказів у кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні є: 

1) слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії; 2) інші процесуальні дії, що 

спрямовані на отримання доказів або перевірку вже отриманих доказів.  

Варто зазначити, що слідчі (розшукові) дії є основними засобами отримання 

доказів у кримінальних провадженнях, в тому числі й в ході розслідування 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, про що зазначають також 87% 

опитаних слідчих, 96% прокурорів, 84% співробітників оперативних підрозділів 

(Додаток Б, табл. Б. 24; додаток В, табл. В. 24). 

Незважаючи на те, що поняття слідчих (розшукових) дій визначене в ч. 1 ст. 

223 КПК України, відповідно до якого, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими 

на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні, у науковій літературі скалися два 

основних підходи щодо розуміння поняття слідчих (розшукових) дій. 

Перший характеризується широким розумінням цього поняття. Прибічники 

такого підходу вважають, що слідчими є будь-які процесуальні дії слідчого 110, с. 
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58. Представником такої точки зору був О. М. Ларін, який навіть прийняття 

слідчим у межах порушеної кримінальної справи заяви про злочин (явки з 

повинною) вважав слідчою дією 107, с. 59, а саму слідчу дію визначав як “спосіб 

здійснення норм кримінально-процесуального законодавства” 106, с. 170.  

З урахуванням кримінально-процесуальних завдань, що виконуються шляхом 

їх провадження, прибічники першого підходу до розуміння слідчих дій поділяють їх 

на ті, що: 1) визначають виникнення та направлення кримінальної справи 

(винесення постанов про порушення кримінальної справи, про передачу справи за 

підслідністю, про виділення, об’єднання чи припинення справи, про направлення 

справи до суду з обвинувальним висновком чи з метою припинення примусових 

заходів медичного характеру тощо); 2) встановлюють процесуальне положення 

учасників розслідування (про притягнення особи як обвинуваченого, про визнання 

потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, вирішення заяв і 

клопотань про відводи); 3) спрямовані на збирання та перевірку доказів (допити, 

огляди, обшуки, виїмки тощо); 4) є запобіжними заходами та іншими заходами 

процесуального примусу; 5) становлять гарантії прав осіб, що беруть участь у 

процесі (роз’яснення суб’єктам процесу їх прав, обов’язків, заходи піклування про 

дітей та охорони майна ув’язненого, пред’явлення обвинувачення, ознайомлення 

учасників процесу з матеріалами кримінальної справи тощо); 6) спрямовані на 

усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочину 106, 147-148.  

В основу цього підходу покладена приналежність дій до суб'єкта їх виконання – 

слідчого. У цьому ми підтримуємо точку зору М. А. Погорецького, який слушно 

зазначає, що такий підхід є необґрунтованим, й таким, що не відображає сутності цих 

дій та дає підстави ці ж самі дії вважати прокурорськими, судовими чи такими, що 

здійснюються органами дізнання 147, с. 178. Зважаючи на зазначене, вважаємо 

необґрунтованою й точку зору тих науковців, які, даючи наукове тлумачення поняття 

слідчих (розшукових) дій, дотримуються суб'єктного підходу. Ними, зокрема, 

зазначається, що «ініціатором їх проведення майже у всіх випадках виступає слідчий, 

тому й не дивно, що вони називаються слідчими. Однак слідчий має право шляхом 

надання доручення співробітникові оперативного підрозділу, зобов'язати його 
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приймати активну участь у процесі досудового розслідування. Кримінальним 

процесуальним кодексом, а саме ст. 41, передбачена можливість співробітника 

оперативного підрозділу користуватися повноваженнями слідчого. У зв'язку із цим, у 

назві, поряд із слідчими, з'являється доповнення у вигляді розшукових дій» 248, с. 4. 

У зв'язку із вищезазначеним, за справедливим твердженням Д. Б. Сергєєвої, постає 

закономірне питання термінологічного позначення цих слідчих (розшукових) дій, 

проведених прокурором (відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України), керівником 

органу досудового розслідування (п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України), в судовому засіданні 

або ж за ініціативою сторони захисту [191, c. 181]. 

На нашу думку, більш раціональним є другий підхід, що грунтується на 

вузькому розумінні терміна «слідчі дії», що пов'язаний із термінами «слід», «йти по 

сліду», «розслідування» тощо, відповідно до якого слідчі дії визначаються як 

самостійний елемент регламентованої кримінально-процесуальним законом 

діяльності слідчого із отримання, дослідження й оцінки доказів 147, c. 234. 

Для визначення поняття слідчих (розшукових) дій, як обґрунтовано зазначає Д. 

Б. Сергєєва, важливим є встановлення їх сутнісних ознак, якими, на думку вченої, є 

такі: а) вони є заходами, тобто діями або засобами для досягнення чогось, що мають 

активний діяльнісний характер; б) передбачені та регламентовані нормами КПК; б) є 

частиною процесуальних дій, що мають пошуково-пізнавальний та посвідчувальний 

характер; в) можуть здійснюватися лише уповноваженими суб'єктами; ґ) їх хід та 

результати фіксуються у відповідних процесуальних документах; д) вони 

забезпечуються силою процесуального примусу; є) проводяться з метою виявлення й 

закріплення фактичних даних і відомостей про їх джерела для отримання доказів у 

кримінальному провадженні або перевірки цих доказів [191, c. 182]. 

На підставі викладеного, на наш погляд, цілком обґрунтованою і такою, що 

заслуговує на підтримку, є позиція М. А. Погорецького, який розглядає слідчі дії як 

заходи, що складаються з сукупності пошуко-розшукових, пізнавальних та 

посвідчувальних прийомів, проводяться уповноваженими кримінальним 

процесуальним законом суб'єктом у визначеному для кожного з них порядку з 

метою виявлення й закріплення фактичних даних і відомостей про їх джерела для 
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отримання доказів у кримінальному провадженні та їх перевірки 147, c. 393. Такий 

підхід, як нам здається, не лише відповідає теоретичним засадам кримінального 

процесуального доказування, а й потребам практики, на що вказують результати 

проведеного опитування 68% слідчих, 76% прокурорів та 73% співробітників 

оперативних підрозділів (Додаток Б, табл. Б. 25; додаток В, табл. В. 25). 

Варто зазначити, що ці дії мають пізнавальний характер та розшукову 

спрямованість, сутність якої полягає у намаганні процесуальної особи розшукати й 

належним чином зафіксувати у відповідних процесуальних джерелах фактичні дані, 

що мають значення для кримінального провадження. Саме цей аспект вищевказаної 

діяльності, на думку Д.Б. Сергєєвої, підсилив законодавець, уводячи до чинного 

КПК України дещо змінений термін для позначення цих дій – «слідчі (розшукові) 

дії». Разом з тим, не менш важливою метою слідчих (розшукових) дій є перевірка 

раніше отриманих у кримінальному провадженні доказів [191, c. 183].  

Дослідивши поняття та види слідчих (розшукових) дій, спробуємо визначити 

особливості їх проведення як засобів доказування в ході розслідування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів. 

На підставі проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів, можемо зробити висновок, що при 

розслідуванні кримінальних правопорушень зазначеного виду проводяться такі слідчі 

(розшукові) дії, як огляд місцевості, приміщення, речей та документів (ст. 237 КПК 

України), освідування особи (ст. 241 КПК України), обшук (ст. 234 КПК України), 

допит (ст. 224 КПК України) та залучення експерта (ст. 242 КПК України). 

Найбільш поширеним засобом отримання доказів при розслідуванні 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є огляд, про що свідчать 

результати проведеного опитування. Таку думку висловили 71% опитаних слідчих, 

84% прокурорів та 66% співробітників оперативних підрозділів (Додаток Б, табл. Б. 

26; додаток В, табл. В. 26). 
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Огляд – це слідча (розшукова) дія, що проводиться з метою виявлення та 

фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які в 

подальшому можуть використовуватися як докази, слідчий, прокурор проводять 

огляд місцевості, приміщення, речей та документів (ч. 1 ст. 237 КПК України). При 

проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають 

значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені 

речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням 

підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і 

документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов’язаний з ускладненнями, 

вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде 

здійснено їх остаточні огляд і опечатування (ч. 5 ст. 237 КПК України).  

Результати проведеного аналізу матеріалів слідчої практики свідчить про те, що 

при вчиненні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, проводяться такі види огляду: 1) 

огляд місця події; 2) огляд наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, їх пакувального матеріалу; 3) 

огляд транспортних засобів та їх частин (автомобіль, вагони поїзду, водне судно, літак 

тощо), які використовуються для переміщення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів; 4) огляд спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших матеріальних 

об’єктів приховування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (валізи, пакунки, палиці, багаж); 

5) огляд документів, що використовуються для переміщення (контрабанди) 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів. 

Слід звернути увагу на те, що на відміну від інших слідчих (розшукових) дій, 

що проводяться після внесення відомостей про вчинене кримінальне 

правопорушення до ЄРДР, огляд місця події у невідкладних випадках може бути 

проведений до внесення відомостей до ЄРДР, що здійснюється негайно після 

завершення огляду (ч. 3 ст. 214 КПК України). Під невідкладними випадками 
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розуміється ситуація, за якої зволікання з проведенням огляду місця події може 

призвести до втрати матеріальних слідів кримінального правопорушення, знарядь та 

засобів його вчинення, втрати інформації про осіб, що його вчинили [95, c. 530]. 

Виходячи з аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, можемо зробити висновок, що в 74% випадків 

виявлення контрабанди наркотичних засобів слідчі проводять огляд місця події до 

внесення відомостей до ЄРДР. За результатами такого огляду слідчі вилучають 

відповідні предмети контрабанди (наркотичні засоби, психотропні речовини, їх 

аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби), які в подальшому 

використовуються як речові докази, встановлюють засоби їх переміщення, 

співучасників злочину тощо.  

Варто зазначити, що від того, наскільки повно та всебічно буде проведений 

огляд місця події контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, залежить 

отримання інформації про місце події; встановлення способу переміщення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; виявлення, фіксація і 

вилучення предметів контрабанди, спеціально виготовлених сховищ (тайників) та 

інших засобів приховування і переміщення контрабанди (валізи, торби, палиці, 

багаж тощо); аналіз наявних фактичних даних та їх джерел про подію 

кримінального правопорушення; виявлення інших співучасників вчинення 

контрабанди та встановлення мотивів їх участі у вчиненні злочину; визначення 

напрямків досудового розслідування; одержання необхідної інформації для 

проведення інших процесуальних дій тощо. 

У науковій літературі наголошується на тому, що при розслідуванні контрабанди 

разом з оглядом місця події важливого доказового значення набуває огляд місця 

затримання контрабандиста, що проводиться з метою виявлення й вилучення 

предметів, документів та інших доказів, які контрабандист міг викинути або навмисно 

залишити на місці затримання [180, c. 536]. Проте, результати проведеного опитування 
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практичних працівників дають підстави зробити висновок, що в більшості випадків 

огляд місця затримання контрабандиста наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів не проводиться. 

Про те повідомили 27% слідчих, 34% прокурорів та 23% співробітників оперативних 

підрозділів (Додаток Б, табл. Б. 27; додаток В, табл. В. 27). На нашу думку, така 

ситуація є неприйнятною, оскільки при затриманні контрабандиста, останній може 

навмисно приховати чи залишити відповідні предмети, документи, які в подальшому 

можуть бути визнані доказами (речові докази чи документи). Зважаючи на зазначене, 

вважаємо за доцільне при затриманні особи-контрабандиста, обов’язково проводити 

огляд місця його затримання, використовуючи відповідні техніко-криміналістичні 

засоби.  

Огляд речей і документів здійснюється в тих випадках, коли на місці їх 

вилучення це зробити не було можливим і за відсутності спеціальної техніки, 

засобів, приладдя тощо [120]. Такий огляд необхідний для отримання додаткових 

фактичних даних, які можуть стати похідними доказами. Специфіка такого огляду 

буде залежати від того, чим є ці речі є наркотичним засобом, його упаковкою, 

схованкою, пристроєм тощо. При цьому, необхідно звертати увагу на їх зовнішній 

вигляд, наявність слідів, що можуть свідчити про фах, освіту, рід занять, навички 

осіб, що мають відношення до контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.  

Як правило, контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів здійснюється без 

будь-яких документів на ці об’єкти, оскільки вони є забороненими у вільному 

цивільному обігу. Разом з тим, у випадках, коли такі об’єкти дозволені для 

використання та переміщення у відповідних кількостях (з медичною, науковою метою 

тощо) за спеціальним дозволом, проте способом контрабанди здійснюється їх 

переміщення у кількостях, що перевищують дозволені, огляду підлягають й такі 

документи, за допомогою яких здійснювалося їх переміщення. Аналіз слідчої практики 

надав можливість визначити найбільш типові документи, які підлягають огляду під час 
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вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Такими документами є:  

- митні документи (пасажирська та вантажна митні декларації, провізні 

відомості, експортно-імпортні ліцензії, міжнародні митні декларації, книжки 

міжнародно-дорожніх перевезень, маніфести тощо);  

- документи зовнішньо-економічної діяльності імпортера-експортера 

(зовнішньо-економічний договір, контракти з третьою стороною, що має 

відношення до виконання зовнішньо-економічного договору, рахунки-фактури, 

рахунки-специфікації, сертифікати, пакувальні листи тощо);  

- товаро-супроводжувальні та транспортні документи (при морських 

перевезеннях – коносаменти; при залізничних перевезеннях – залізничні дорожні 

відомості, залізничні накладні, передаточні поїзні відомості, вагонні листи, багажні 

квитанції тощо; при авіаперевезеннях – авіавантажна накладна тощо);  

- документи приватного характеру (ділове листування, особисте листування, 

щоденники, чернетки документів, записні книжки, облік розрахунків із спільниками, 

очікуваних розходів і доходів тощо). 

Слід звернути увагу на те, що зазначені документи можуть бути використані 

як докази не лише для підтвердження винуватості особи у вчиненні контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, її мотиву, а й як докази того, що особа вчинила 

чи мала намір вчинити й інші кримінальні прапорушення (наприклад, у сфері 

службової діяльності) й відповідно підставами для внесення слідчим, прокурором 

відповідних відомостей до ЄРДР. 

В залежності від слідчої ситуації огляду, до участі в його проведенні слідчий, 

прокурор можуть залучати спеціалістів, допомога яких забезпечує отримання 

відповідних фактичних даних, що можуть в подальшому стати змістом доказів у 

кримінальному провадженні. Так, наприклад, для огляду затриманого 

транспортного засобу, в якому може бути виявлено спеціально виготовлене сховище 

(тайник) чи встановлено деталь, в якій сховуються наркотичні засоби з метою 

контрабандного перевезення, варто запросити спеціаліста-автотехніка, який 
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обізнаний в конструктивних особливостях автомобіля й може вказати на можливі 

місця схову наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів в технологічних конструкціях чи ознаки 

спеціально обладнаних схованок, тайників.  

За результатами проведення огляду слідчий, прокурор складає протокол 

огляду, який повинен відповідати загальним правилам фіксації процесуальної дії (ст. 

104 КПК України) та який в подальшому може набути значення доказу (документа). 

Описуючи предмети контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у протоколі 

огляду, важливо відобразити їх загальний вид, стан, найменування, що позначені на 

пакувальних матеріалах (якщо є), кількість, вагу, обсяг, розмір, упаковку і 

пакувальний матеріал, індивідуальні ознаки та інші дані, що характеризують їх і 

вказують на зв'язок предмета, що оглядається, з розслідуваною подією. Потрібно 

вжити заходів щодо виявлення й фіксації на оглянутих предметах відбитків рук. 

Особливо це важливо у тих ситуаціях, коли підозрювана особа заявляє, що ці 

предмети їй не належать.  

Під час огляду слідчий, прокурор або залучений спеціаліст має право проводити 

вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, 

виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти 

відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для 

кримінального провадження (ч. 7 ст. 237 КПК України). Ці об’єкти за необхідності 

долучаються як додатки до протоколу огляду (ст. 105 КПК України). При цьому варто 

пам’ятати, що додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, та 

засвідчені підписами слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у 

проведенні огляду. Слід зазначити, що відповідні додатки мають значення матеріалів, 

що роз’яснюють зміст протоколу, наочно демонструють окремі фактичні дані, 

зафіксовані у протоколі та не мають самостійного доказовогоо значення.  

Наступним засобом отримання доказів в кримінальних провадженнях щодо 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є освідування особи (ст. 241 
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КПК України). Варто зазначити, що не дивлячись на те, що законодавець визначає 

освідування особи як самостійну слідчу (розшукову) дію, на наш погляд, зазначена 

процесуальна дія є різновидом огляду. У цьому контексті ми підтримуємо позицію 

Д.Б. Сергєєвої, яка зазначає, що оскільки сутністю освідування є огляд тіла живої 

людини (підозрюваного, свідка, потерпілого) з метою виявлення слідів 

кримінального правопорушення або особливих прикмет, то є підстави вважати цю 

слідчу (розшукову) дію одним із видів слідчого огляду [191, c. 184]. 

Слід звернути увагу також на те, що чинний КПК України, в порівнянні з КПК 

України 1960 р. значно розширює завдання цієї слідчої (розшукової) дії. Чинний 

КПК України зводить його не лише до виявлення на тілі особи особливих прикмет, 

як це було передбачено в 193 КПК України 1960 р., а й слідів кримінального 

правопорушення. Зазначене формулювання завдань освідування повною мірою 

відповідає потребам практики. Варто зазначити, що такий підхід запроваджений і в 

кримінальному процесуальному законодавстві інших країн – учасниць СНД: КПК 

Росії (ст. 179), Білорусі (ст. 206), Казахстану (ст. 226), Вірменії (ст. 220), Молдови 

(ст. 119) тощо. 

Освідування здійснюється безпосередньо слідчим, прокурором або 

співробітником оперативного підрозділу, в порядку передбаченому ст. 41 КПК 

України. В разі необхідності освідування може бути проведене за участю судово-

медичного експерта або лікаря. Варто зазначити, що в науковій літературі окремими 

правниками пропонується називати освідування, що проводиться за участю судово-

медичного експерта або лікаря медичним [253, c. 140-144]. Водночас, з такою 

думкою важко погодитися, оскільки для проведення освідування слідчим, 

прокурором може залучатися не лише судово-медичний експерт чи лікар, а й 

спеціаліст у галузі криміналістики, вибухотехніки тощо. Відповідно, якщо судово-

медичний експерт чи лікар проводять судово-медичне освідування, то спеціаліст у 

галузі криміналістики проводить криміналістичне освідування, а вибухотехнік – 

вибухотехніче. При цьому перелік залучених осіб є невичерпним. Також зазначимо, 

що протокол проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії складається лише 

слідчим, прокурором або співробітником оперативного підрозділу. Зважаючи на 
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зазначене, на нашу думку, позиція авторів, які вважають виділяти судове-медичне 

освідування є необґрунтованою й такою, що не відповідає потребам практики.  

Варто зазначити, що в окремих випадках при вчиненні контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів освідування особи є однією з першочергових 

дій, яку необхідно провести слідчому, оскільки зволікання щодо її проведення може 

призвести до втрати доказової інформації внаслідок дій особи, яка підлягає 

освідуванню, спрямованих на знищення слідів злочину, а іноді й особливих 

прикмет. Саме тому при затриманні особи контрабандиста необхідно встановити: 1)  

наявність на тілі контрабандиста чи його одязі слідів кримінального 

правопорушення: залишків наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів, предметів, що зберегли на собі їх залишки, шприців, викривальних 

записів тощо; 2) наявність ознак вживання наркотичних, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів: слідів ін’єкцій у вигляді дрібних крапок, а також виразок 

або наривів на кінцівках, передпліччях, плечах, між пальцями рук (наркомани рідко 

дотримуються правил асептики), а також ознаки наркотичного сп’яніння. Виходячи 

з зазначеного, на нашу думку, освідування особи в кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів варто проводити відразу після 

затримання особи-контрабандиста, тобто до внесення відповідних відомостей про 

вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР. У контексті розгляду зазначеного 

питання позитивним, на нашу думку, є досвід Республіки Казахстану. Так, в ч. 2 ст. 

179 КПК Республіки Казахстану визначено, що в невідкладних випадках прокурор, 

слідчий, дізнавач, орган дізнання до реєстрації заяви та повідомлення про 

кримінальне правопорушення проводять невідкладні слідчі дії щодо встановлення і 

закріплення слідів кримінального правопорушення. Одночасно вони зобов'язані 

вжити заходів щодо реєстрації заяви та повідомлення про кримінальне 

правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, в тому числі з 

використанням засобів зв'язку. Відповідно, пропонуємо внести аналогічні за змістом 

зміни до КПК України: 1) ч. 3 ст. 214 КПК України викласти в такій редакції: 
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“Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без 

такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену 

законом. У невідкладних випадках, слідчий, прокурор до реєстрації заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення проводять слідчі 

(розшукові) дії щодо встановлення та закріплення слідів вчиненого кримінального 

правопорушення....”; 2) ч. 2 ст. 241 КПК України у такій редакції: “Освідування 

здійснюється на підставі постанови прокурора та, за необхідності, за участю судово-

медичного експерта або лікаря. У невідкладних випадках, слідчий, в разі 

необхідності за участю судово-медичного експерта або лікаря, проводить 

освідування особи до постанови прокурора....”. 

Як вже зазначалося в підрозділі 2.1, на практиці трапляються випадки, коли 

контрабандисти, які перевозять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх 

аналоги чи прекурсори через митний кордон, приховують їх у власному організмі чи 

організмі тварини (наприклад, в шлунку, шлунково-кишковому тракті, статевих 

органах чи прямій кишці). В окремих випадках такий спосіб переміщення предметів 

контрабанди призводить до отруєння організму людини чи тварини (а інколи – до 

смерті). В таких випадках освідування особи повинно проводитися безпосередньо 

лікарем або судово-медичним експертом. Як справедливо зазначають Є.Д. 

Лук’янчиков та Б.Є. Лук’янчиков, лікар або судово-медичний експерт до 

проведення освідування підходить більшою мірою з медичної точки зору і менше 

уваги звертає на встановлення й фіксацію особливих прикмет і слідів, які в 

подальшому можуть мати значення для проведення трасологічних досліджень з 

метою встановлення механізма заподіяння тілесних ушкоджень. Тому доцільніше 

освідування проводити самому слідчому за участю судово-медичного експерта або 

лікаря. Це сприятиме оптимальному поєднанню юридичних і медичних знань при 

проведенні огляду, щоб встановити наявність і характер тілесних пошкоджень, ран 

(вогнепальних, різаних або колотих, рубаних або завданих тупим предметом); саден, 

подряпин, синців, слідів дії отруйних речовин, визначити їх розміри, локалізацію на 

тілі і правильно відобразити в протоколі слідчої дії [114, c. 149; 112, c. 27]. На наш 

погляд, такий підхід потрібно застосовувати й при освідуванні особи-
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контрабандиста, що, в свою чергу, забезпечить ефективність використання такого 

засобу отримання доказів.  

З метою отримання допустимих доказів в кримінальному провадженні щодо 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, слідчий, прокурор складають 

протокол (ч. 5 ст. 241 КПК України), в якому детально описують результати 

проведення освідування (виявлені на тілі контрабандиста чи його одязі залишки 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів; виявлені 

ознаки вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів тощо). За необхідності здійснюється фіксування наявності чи 

відсутності на тілі особи, яка підлягає освідуванню, слідів кримінального 

правопорушення або особливих прикмет шляхом фотографування, відеозапису чи 

інших технічних засобів. Зображення, демонстрація яких може розглядатись як 

образлива для освідуваної особи, зберігаються в опечатаному вигляді і можуть 

надаватися лише суду під час судового розгляду (ч. 4 ст. 241 КПК України). 

Відповідні предмети долучаються до протоколу як додатки до нього та разом з ним 

в подальшому можуть бути визнанні як докази в кримінальному провадженні. 

При розслідуванні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів докази можуть 

також бути отримані під час проведення такої слідчої (розшукової) дії, як обшук (ст. 

234 КПК України). Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з 

метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального 

правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, 

яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення 

місцезнаходження розшукуваних осіб.  

Застосування такого засобу отримання доказів повинно бути спрямоване на 

виявлення предметів контрабанди (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), їх упаковок та 

засобів пакування, пристосувань для схову, затримання контрабандиста та інших 

членів злочинного угрупування.  
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 Виходячи з аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, можемо виокремити наступні види обшуків, 

що проводяться при розслідуванні кримінальних правопорушень зазначеної 

категорії: 1) обшук житла чи іншого володіння особи; 2) обшук особи, яка перебуває 

в житлі чи іншому володінні.  

Слід звернути увагу на те, що обшук проводиться лише на підставі ухвали 

слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України). Під час проведення обшуку можуть бути 

вилучені: 1) наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або 

фальсифіковані лікарські засоби; 2) гроші та інші цінності, отримані від незаконних 

дій з наркотичними засобами, інші речі та предмети, заборонені до вільного обігу 

(зброя, вибухові речовини тощо); 3) обладнання та їх частини, посуд або інші 

предмети, які були використані для незаконного виготовлення наркотичних засобів, 

у тому числі ті, на яких залишились їх сліди (миски, каструлі, колби, сита 

м’ясорубки тощо); 4) пристосування для фасування наркотичних засобів (терези, 

ємкості, порожні ампули тощо); 5) документи, що вказують на зв’язок 

підозрюваного з іншими учасниками контрабанди (записні книжки з адресами і 

номерами телефонів, фотографії співучасників, листи, телеграми, чорнові записи, 

що мають інформацію про контрабандні операції тощо); 6) проїзні документи 

(квитки), повідомлення про міжнародні поштові відправлення; 7) інші предмети і 

документи, що можуть мати значення для справи [208, c. 216]. Відповідні предмети 

у подальшому можуть набути значення доказів відповідного виду у кримінальному 

провадженні (документи; речові докази). 

За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які 

перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що 

вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для 

кримінального провадження. Найчастіше такими предметами є пакувальний 

матеріал, окремі аркуші із записами розрахунків, адреси, телефони, записки, 

фотокартки, листи, документи, що підтверджують особу та ін. 
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З метою отримання доказів під час проведення обшуку, слідчий, прокурор чи 

інша службова особа за їх вказівкою (спеціаліст, оперативний працівник, технічний 

помічник) мають право проводити вимірювання, складати плани, схеми, робити 

замальовки, графічні зображення, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати й 

вилучати речі і документи, які можуть мати значення для кримінального 

провадження, а також застосовувати фотозйомку, звуко- чи відеозапис для фіксації 

ходу слідчої (розшукової) дії та отриманих результатів, про що робиться 

відповідний запис в протоколі обшуку.  

За результатами проведення обшуку складається протокол (ст. 104 КПК 

України). Аналіз матеріалів слідчої практики щодо розслідування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів дозволяє зробити висновок, що в 47% 

проаналізованих нами кримінальних проваджень, особи, які складають відповідні 

протоколи обшуку не в повному обсязі описують вилучені предмети контрабанди 

(розмір, форму, колір, маркувальні позначки), спеціально виготовлені сховища 

(будову, розмір, призначення), в яких виявлено предмети контрабанди, не 

застосовують фотозйомку, звуко- чи відеозапис для фіксації проведення обшуку, 

допускають порушення правил зберігання та упакування відповідних наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів. На наш погляд, зазначена ситуація є недопустимою, оскільки це 

призводить до неможливості використання протоколів обшуків як доказів у 

кримінальному провадженні зазначеної категорії, в результаті чого втрачається мета 

проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. 

Найбільш поширеним засобом отримання доказів в кримінальному 

провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, є допит. Варто 

зазначити, що допит, як засіб отримання доказів, має досить важливе процесуальне 

значення. З процесуальної точки зору допит – це слідча (розшукова) дія, що 

проводиться з метою отримання доказів шляхом фіксування в словесній формі в 

протоколі й іншими передбаченими законом способами показань допитуваної особи 
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про відомі їй обставини кримінального правопорушення, або такі обставини, що 

мають чи можуть мати значення для кримінального провадження. З 

криміналістичної точки зору, допит – це засіб отримання й перевірки не лише 

доказів, а й такої інформації, відомостей про факти й обставини, що має орієнтуюче, 

допоміжне значення, і які слідчий чи інша уповноважена особа отримує від 

допитуваного шляхом проведення бесіди за допомогою вербальної та невербальної 

комунікації [128, с. 224]. 

Процесуальний порядок проведення допиту визначений ст.ст. 225-227 КПК 

України. Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, свідчать про те, що в 

більшості випадків, слідчий, прокурор проводять допит підозрюваного та свідків. 

Варто зазначити, що допит підозрюваного як засіб отримання доказів в 

кримінальних провадженнях зазначеної категорії характеризується досить великою 

складністю. Як правило, підозрювана особа (контрабандист) протидіє слідчому, 

прокурору у встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні. Під час допиту підозрюваний заперечує особисту винуватість у 

вчиненні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, замовчує про співучасників 

злочинного угруповання, їхню злочинну діяльність, спростовує факт виявлення 

предметів контрабанди та відповідно їх приховування від митного контролю, а в 

окремих випадках взагалі відмовляється давати будь-які показання. Це цілком 

зрозуміло, оскільки жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість 

у вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, 

показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею 

кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 18 КПК України). Кожна особа має право 

не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який 

момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою 

про ці права (ст. 63 Конституції України, ч. 2 ст. 18 КПК України). В таких випадках 

особа, що проводить допит, повинна наводити підозрюваному докази, що 
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підтверджують його винуватість (наприклад, виявленні під час затримання 

контрабандиста предмети контрабанди, показання свідків, висновки експертів 

тощо), а в разі їх відсутності – встановлювати необхідні дані шляхом проведення 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. 

Незважаючи, на те, що в 48% проаналізованих нами кримінальних 

провадженнях підозрювані особи повністю визнавали свою винуватість у вчиненні 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів з початку досудового 

розслідування, проте в таких випадках захиснику, слідчому судді та суду необхідно 

перевіряти чи відповідні показання не були отриманні за допомогою фізичного чи 

психологічного примусу з боку слідчого, прокурора. Адже відповідно до ст. 87 КПК 

України, якщо докази отримані внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або 

такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого 

поводження, вони повинні бути визнані недопустимими. 

Слід зазначити, що в криміналістичні літературі А. М. Поляхом пропонується 

виділяти такі види допиту підозрюваних осіб під час здійснення досудового 

розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів: допит перевізника та допит організатора. При цьому вчений 

пропонує коли обставин, що потрібно встановити, в залежності від виду допиту 

підозрюваної особи [156, c. 126]. 

Під час допиту перевізника контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів 

необхідно встановити: 1) коли і у зв’язку з чим Ви були затримані; 2) що 

перевозилося, у зв’язку з чим виникли проблеми; 3) при яких обставинах було 

виявлено предмет контрабанди; 4) з якою метою переміщувався цей предмет; 5) чи 

знали Ви про те, що саме переміщуєте; 6) хто надав це доручення; 7) чи знали, що 

здійснюєте саме перевезення наркотичних засобів (психотропних речовин); 8) чи 

переміщували раніше наркотичні засоби; 9) яку нагороду отримали за переміщення 

наркотиків; 10) хто надав таку винагороду і в який спосіб; 11) для кого 

призначалися наркотичні засоби або психотропні речовини; 12) чи знаєте цих осіб і 
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як давно; 13) які Ваші стосунки з особами, для яких призначалися наркотичні 

засоби; 14) хто виготовлював тайник у траспортному засобі; 15) як давно зроблено 

цей тайник; 16) чи вживаєте Ви наркотичні засоби (психотропні речовини) і як 

давно; 17) чому погодилися на перевезення наркотичних засобів; 18) хто 

запропонував таке перевезення і коли; 19) хто ще перевозить наркотичні засоби. 

При допиті організатора контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів 

необхідно встановити необхідно встановити такі обставини: 1) у кого виник задум 

організації злочинного наркобізнесу; 2) яким чином передбачалося здійснювати 

таку діяльність; 3) хто є учасником злочинного наркобізнесу; 4) яким чином 

розподілено рольові функції учасників; 5) які операції охоплював наркобізнес 

(виготовлення, вироблення, збут, реалізацію, контрабанду наркотичних засобів); 6) 

коли було створено злочинну групу для заняття наркобізнесом; 7) чи входять у таку 

групу іноземні громадяни, з яких країн і хто саме; 8) які дії виконували іноземні 

громадяни; 9) з яких країн постачалися наркотичні засоби (психотропні речовини); 

10) де вирощувалися нарковмісні розслини, де виготовлялися або вироблялися 

наркотики; 11) які канали контрабанди наркотичних засобів; 12) хто розподіляв 

доходи від наркобізнесу і в який спосіб; 13) чи мали місце конфлікти в злочинній 

групі, причини конфліктів; 14) чи мали місце корумповані зв’язки з митниками, 

працівниками правоохоронних органів; 15) хто відповідав за підтримання зв’язків з 

корумпованими працівниками правоохоронних органів; 16) яка тривалість існування 

злочинної групи (організації); 17) чи визначався порядок переправлення 

наркотичних засобів через митний кордон; 18) хто надавав допомогу в перетинанні 

державного кордону і в який спосіб; 19) які способи приховування контрабанди 

використовувалися при перетинанні кордону; 20) чи використовувалися перевізники 

наркотичних засобів; 21) які кількість наркотиків перевозив перевізник за один раз і 

яка його винагорода за це; 22) кому призначалися наркотичні засоби після 

перетинання кордону; 23) яка подальша доля наркотичних засобів [156, c. 126]. 

На наш погляд, запропоновані А.М. Поляхом переліки обставин, які необхідно 

встановити під час допиту підозрюваних осіб (перевізника чи організатора), мають 
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не лише криміналістичне значення, а й – процесуальне, оскільки на підставі 

встановлення цих обставин, слідчий, прокурор матимуть змогу встановити та 

доказати обставини, що свідчать про подію вчинення контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів, винуватість підозрюваного у вчиненні цього злочину. 

Варто зазначити, що на практиці трапляються непоодинокі випадки, коли в 

показаннях підозрюваних осіб (перевізника та організатора контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів) виникають суттєві розбіжності. В таких 

випадках слідчий, прокурор має право провести одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. Перед 

початком допиту слідчий чи прокурор встановлюють осіб, з’ясовують, чи знають 

викликані особи одна одну і в яких стосунках вони перебувають між собою, 

роз’яснюють відповідно до їх процесуального статусу їх права та обов’язки, а також 

порядок проведення допиту. Далі викликаним особам пропонується по черзі дати 

показання про ті обставини кримінального провадження, для з’ясування яких і 

проводиться їх одночасний допит. Черговість надання показань, а також черговість 

запитань, що ставляться, визначається особою, що проводить слідчу (розшукову) 

дію, з урахуванням обставин кримінального провадження. Оголошення раніше 

даних одним з учасників допиту показань (відтворення аудіо- та/або відеозапису 

допиту) допустиме тільки після дачі ним показань у процесі проведення допиту і 

занесення їх до протоколу (ч. 9 ст. 224 КПК України). 

В кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів докази можуть бути отримані також в результаті проведення допиту свідків. 

На підставі отриманих результатів аналізу матеріалів кримінальних проваджень 

зазначеної категорії, можемо виокремити такі групи свідків, які можуть бути 

допитані: 1) свідки, які були присутні під час виявлення контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів (очевидці кримінального правопорушення, провідники вагонів, 



 

 

171 

стюардеси, працівники залізниці, автовокзалів, портів, водії та пасажири 

автотранспорту тощо); 2) свідки, які виявили контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів (працівників ДМС України, ДПС України, ОВС та СБ України). 

Кожний свідок допитується окремо, без присутності інших свідків. Перед 

початком допиту слідчий, прокурор попереджують свідка про кримінальну 

відповідальність за відмову давати показання і за давання завідомо неправдивих 

показань. 

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні щодо контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів та забезпечення можливості встановлення 

обставин, що входять до предмета доказування, під час допиту свідків необхідно 

встановити такі обставини: 1) якими є стосунки між затриманим та свідком; 2) коли 

та за яких обставин вони познайомилися; 3) про що розмовляли (наприклад, в ході 

спільного пересування); 4) чи не виявляла особа якихось особливостей у поведінці; 

5) з ким спілкувався підозрюваний; 6) про що вони вели бесіди; 7) чи не мав 

затриманий спільників; 8) чи не пропонував затриманий приховати які-небудь речі; 

9) чи не надавали допомогу затриманому в цьому; 10) чи не пропонував затриманий 

приховати свої речі кому-небудь іншому; 11) як поводився затриманий під час руху 

транспорту; 12) чи не було конфліктів, яка їх причина, з ким конфліктував; 13) чи 

вживали під час руху транспорту алкогольні напої, наркотичні засоби або 

психотропні речовини, хто саме їх уживав; 14) чи палив затриманий цигарки, які 

саме, чи не палили Ви разом тощо [156, c. 129]. 

За результатами проведення допиту підозрюваних осіб та свідків, слідчий, 

прокурор складають протокол допиту, який повинен відповідати вимогам ст. 104 

КПК України. Варто зазначити, що окремі практичні працівники (15% опитаних 

слідчих, 12% прокурорів та 21% співробітників оперативних підрозділів (Додаток Б, 

табл. Б. 28; додаток В, табл. В. 28)) вважають, що під час проведення допиту не 

обов’язково складати протокол допиту, мотивуючи це тим, що чинний КПК України 

в ст. 224, яка регламентує порядок проведення допиту, не передбачає положення 
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про те, що слідчому, прокурору потрібно складати протокол зазначеної слідчої 

(розшукової) дії, а тому хід проведення допиту достатньо лише зафіксувати за 

допомогою аудіо- чи відеозапису в силу положень ч. 5 ст. 224 КПК України та п. 2 

ч. 2 ст. 104 КПК України. На нашу думку, позиція таких працівників є дискусійною 

й такою, що не відповідає правовим та гносеологічним засадам кримінального 

процесуального доказування. Дійсно, чинний КПК України, в порівнянні з КПК 

1960 р., містить положення про те, що у випадку фіксування процесуальної дії під 

час досудового розслідування за допомогою технічних засобів про це зазначається у 

протоколі. Якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань 

може не вноситися до відповідного протоколу за умови, що жоден з учасників 

процесуальної дії не наполягає на цьому. Проте, у такому випадку у протоколі, 

окрім необхідних відомотей у вступній та заключній його частині (місце та час 

(тривалість) проведення допиту, відомості про присутніх осіб, характеристики 

технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються, відомості про 

допитувану особу, відомості про роз’яснення допитуваній особі її прав та обов’язків 

відповідно до її процесуального статусу, попередження про кримінальну 

відповідальність, якщо суб’єктом допиту є свідок, потерпілий, експерт; 

зазначаються клопотання, доповнення, зауваження учасників допиту та інші 

відомості), зазначається, що показання зафіксовані на носії інформації, який 

додається до цього протоколу. Виходячи з зазначеного, можемо зробити висновок, 

що положення ст. 104 КПК України не закріплюють альтернативні способи фіксації 

допиту, а передбачає можливість не вносити до протоколу текст показань за 

визначених умов. Варто зазначити, що процесуалістами розроблені типові зразки 

протоколів процесуальних дій та інших документів, в тому числі й зразки 

протоколів допитів [145]. На нашу думку, відповідні зразки процесуальних 

документів можуть бути використані як методичні порадники не лише під час 

складання протоколів допитів, а й інших слідчих (розшукових) дій, в тому числі, й в 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 
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У цьому контексті, звертає на себе увагу й те, що окремі практичні працівники 

вважають, що зафіксований за допомогою аудіо- чи відеозапису хід проведення 

допиту, може бути використаний як доказ в кримінальному провадженні. Такий підхід, 

на нашу думку, є дискусійним. Оскільки, отримані в результаті застосування технічних 

засобів фіксації носії інформації (фотознімки, магнітний аудіозапис, відеоплівка чи 

цифрові носії інформації) додаються в оригіналах до протоколу допиту як додатки та 

зберігаються з матеріалами кримінального провадження і лише разом із протоколом 

допиту можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, в тому числі 

й щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 

Важливим засобом отримання доказів в кримінальному провадженні щодо 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є проведення експертизи. 

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за 

зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді 

чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи 

для з’ясування питань права. 

Варто зазначити, що розслідування контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів передбачає проведення цілої низки експертиз. На підставі проведеного 

аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів можемо зробити висновок, що в зазначених категоріях 

кримінальних проваджень проводяться такі види експертиз: 1) судово-хімічна 

експертиза – у 41% досліджених кримінальних проваджень; 2) судово-наркологічна 

– у 21%; 3) криміналістичні експертизи (трасоологічна, дактилоскопічна, технічна, 

почеркознавча) – у 24%; 4) судово-психіатрична – у 4%; 5) судово-медична – у 2%; 

6) судово-фармакологічна – у 4%; 7) інші (судово-біологічна, судово-агротехнічна, 

судово-психологічна) – у 5%. 
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Особливий інтрес із зазначеного переліку відіграє судово-хімічна експертиза. В 

криміналістичній літературі її ще називають “експертизою наркотичних засобів” [127, 

c. 499], “експертизою наркотичних засобів, сильнодіючих та отруйних речови” [263, c. 

243], “експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів” [126, c. 

61-62]. Як свідчать результати проведеного анкетування, 88% слідчих, 95% прокурорів 

та 83% співробітників оперативних підрозділів вважають, що встановлення предмету 

контрабанди не можливе без проведення судово-хімічної експертизи (Додаток Б, табл. 

Б. 29; додаток В, табл. В. 29). Якщо факт незаконного переміщення товару через 

митний кордон можливо довести за допомогою проведення огляду, обшуку чи допиту, 

то факт, що вилучений товар є наркотичним засобом, психотропною речовиною, його 

аналогом чи прекурсором або фальсифікованим лікарським засобом, можна довести 

лише в результаті проведення судово-хімічної експертизи, а це, в свою чергу, є одна з 

ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України. Зауважимо, 

що без встановлення виду речовини, яку намагаються вивезти чи ввезти 

контрабандним способом, її виду, кількості, не можливо встановити подію 

кримінального правопорушення. У п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України 

від 26 квітня 2002 р. № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» зазначено, 

що для встановлення виду, назви і властивостей наркотичного засобу, психотропної 

речовини, аналога такого засобу, речовини або прекурсору, їх походження, способу 

виготовлення чи переробки, а також належності наркомістких рослин необхідні 

спеціальні знання, у справах даної категорії обов’язково має бути висновок експертизи 

з цих питань [174]. Таким чином, можемо зробити висновок, що без проведення 

судово-хімічної експертизи, не можливо встановити предмет контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів. 

Експертиза може проводитися не лише для встановлення того, чи вилучена 

речовина є наркотичним засобом, психотропною речовиною, його аналогом чи 

прекурсором або фальсифікованим лікарським засобом. Під час огляду місця події 

контрабанди, транспортних засобів, вантажу, речей, а також самих наркотичних 
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засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів, можуть бути виявлені різного роду сліди: рук, ніг, транспортних 

засобів, мікрочастки, волокна тощо, які є об’єктами криміналістичних експертиз 

(трасологічної, дактилоскопічної, технічної та інших видів). В результаті 

проведення такого експертного дослідження можна встановити: причетність 

конкретних осіб до вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; 

використання технічних засобів для контрабандного перевезення наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів; місця переховування наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів перед 

переправленням їх через митний кордон; спеціально виготовлені сховища (тайники), 

в яких перевозились наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи 

прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби; інші факти в залежності від 

фактичних обставин кримінального провадження.  

У випадках, коли контрабандист стверджує, що перевозить відповідні 

наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги для власного споживання або 

за результатами проведення освідування було виявлено на його тілі сліди, що 

свідчать про введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх 

аналогів, необхідно провести судово-наркологічну експертизу, за допомогою якої 

можна встановити: чи перебуває особа в стані наркотичного сп’яніння; чи є ознаки 

нещодавного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів; 

який наркотичний засіб, психотропна речовина, їх аналоги було вжито; яким 

способом вводився в організм наркотичний засіб, психотропна речовина, їх аналог; 

в якій кількості; чи є в даної особи ознаки наркоманії, якщо є то які; чи є в даної 

особи наркологічна залежність; чи є на тілі людини сліди, що свідчать про введення 

в організм наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів; який характер 

їх локалізації та кількість. Відповіді на ці питання мають важливе значення, 

оскільки створюють можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню 

в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 
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речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (мотив 

та мету вчинення кримінального правопорушення, умисел контрабандиста, 

обставини, що характеризують особу чи ті, що обтяжують покарання тощо). 

Виходячи з результатів аналізу положень чинного КПК України можемо 

зробити висновок, що експертизу можна проводити лише після внесення відомостей 

про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР.  

За результатами проведення експертизи в кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів експерт складає висновок. 

Відповідно до ст. 101 КПК України висновок експерта – це докладний опис 

проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, 

обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або 

слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.  

Висновок експерта як вид доказу має певні сутнісні ознаки, що дозволяють 

відмежувати його від інших документів-доказів у кримінальному провадженні. 

Такими ознаками є такі: а) складається на підставі безпосередніх досліджень; б) 

складається особою, яка володіє відповідними спеціальними знаннями, без 

використання яких було б неможливим проведення дослідження; в) грунтується на 

відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час 

дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження; г) обов'язкові 

елементи змісту висновку експерта регламентовані законом (ст. 102 КПК України). 

Особиста відповідальність експерта, у тому числі й кримінальна, є однією із 

гарантій достовірності висновку експерта [119]. 

Оцінка висновку експерта є важливим етапом в кримінальному провадженні 

щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, яка здійснюється за 

правилами ст. 94 КПК України. Відомо, що будь-яке процесуальне джерело доказів 

позбавлене наперед встановленої сили або якоїсь переваги перед іншими джерелами 

доказів (ч. 2 ст. 94 КПК України). Про це наголошує Пленум Верховного Суду 

України у постанові від 26 квітня 2002 р. № 4 «Про судову практику в справах про 
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злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів», відзначаючи, що у деяких випадках суди всупереч закону 

розглядають висновки експертів, як джерела доказів, що мають перевагу перед 

іншими доказами, без належної їх перевірки, оцінки або взагалі переоцінюють 

доказове значення ймовірних висновків. 

Достовірність висновку експерта залежить не лише від належності й 

достовірності отриманих об’єктів експертного дослідження, але й від наукової 

обґрунтованості методики (методів) експертного дослідження. Експертна методика 

є результатом узагальненого досвіду вирішення типового експертного завдання, а її 

зміст складає сукупність основних даних про об’єкти дослідження, експертне 

завдання, обладнання, матеріали і способи розв’язання експертного завдання. 

Більшість методик розробляються в державних експертних установах, вони 

проходять офіційну процедуру апробації і затвердження, їх надійність є достатньо 

високою. Наукова обґрунтованість методик підтверджується їх включенням в 

«Реєстр методик проведення судових експертиз» Міністерства юстиції України.  

Достовірність висновку експерта включає його логічну обґрунтованість, 

аргументацію умовиводів отриманими результатами, оскільки відповідно до п. 7 ч. 

1 ст. 102 КПК України висновки повинні містити «обґрунтовані відповіді на кожне 

поставлене питання». Логічна обґрунтованість є необхідною вимогою експертного 

висновку, наділяє його необхідною переконливістю, є системою аргументів, 

доводів, переконань експерта. Висновки експерта повинні ґрунтуватися на 

отриманих результатах дослідження, обумовлюватися ними. На достовірність 

висновку експерта суттєво впливає його компетенція, наявність спеціальних знань 

та кваліфікації з досліджуваних питань (освіта, стаж роботи, професійність тощо). 

Як свідчать результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень 

щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів в 14% випадках суд не 

визнавав як доказ висновки експертів через їх недостовірність. Зазначене зумовлене 

тим, що експертам бракує відповідних знань, навичок щодо проведення експертизи 

в зазначених кримінальних провадженнях. 
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Не може бути допустимим доказом висновок експерта, що він має певний 

інтерес у результатах кримінального провадження. Експерт, який прямо або побічно 

зацікавлений у результатах провадження або з інших причин не здатний дати повний, 

всебічний і об’єктивний висновок, підлягає відводу (ст. ст. 77, 79 КПК України). Крім 

того, чинний КПК України виділяє і спеціальну підставу для заборони доручення 

проведення експертизи особі, що раніше проводила ревізію або перевірку, матеріали 

яких використовуються у кримінальному провадженні (ч. 2 ст. 79 КПК України).  

Підсумовуючи вищезазначене, може зробити висновок, що типовими 

слідчими (розшуковими) діями як засоби отримання доказів у кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому 

розслідуванні є: огляд (місцевості, приміщення, речей та документів, освідування 

особи), обшук (житла чи іншого володіння особи; особи, яка перебуває в житлі чи 

іншому володінні), допит (підозрюваних, свідків) та експертиза.  

 Основними проблемами провадження слідчих (розшукових) дій й 

використання їх результатів як доказів є: непередбачуваність КПК України 

можливості проведення освідування контрабандиста до внесення відомостей про 

вчинення кримінальне правопорушення до ЄРДР; непроведення огляду місця 

затримання особи контрабандиста; непризначення судово-хімічних експертиз, в той 

час, коли це необхідно для доказування предмету цього злочину; неповнота 

відображення в протоколах окремих СРД ходу і результатів їх проведення за 

відсутності їх фіксації технічними засобами та ін. 

 

3.2. Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів 

 

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 93 КПК України докази в кримінальному провадженні 

можуть бути отримані, у тому числі, й шляхом проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Результати аналізу світової та вітчизняної практики досудових 
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розслідувань свідчать про те, що понад 85% тяжких й особливо тяжких злочинів, а 

також 100% злочинів, вчинених організованими злочинними угрупуваннями, в 

умовах неочевидності, розкриваються та розслідуються завдяки негласним засобам 

отримання доказової інформації [154, с. 270]. Як свідчить практика, контрабанда 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів часто вчиняється злочинною групою або 

організацією, злочинна діяльність яких характеризується великим проявом 

конспіративності, що полягає у частій зміні використовуваних телефонних 

терміналів та SIM-карток; встановленні конкретних годин та днів тижня для 

спілкування між учасниками злочинної організації; визначеному порядку 

безпосередніх зустрічей із застосуванням умовних вербальних та невербальних 

сигналів; встановленому порядку зустрічей для обміну, як інформацією, так і 

предметами злочинної діяльності, що виключають безпосередній контакт між 

учасниками злочинної організації тощо.  

Отже, вітчизняна та світова практика розслідування контрабанди, зокрема й 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, безумовно доводить, що внаслідок специфіки 

вчинення злочинів цього виду, законспірованості діяльності злочинних груп, що 

вчиняють контрабанду, окремі обставини неможливо встановити інакше, ніж 

застосуванням негласних засобів отримання доказів, якими є негласні слідчі 

(розшукові) дії. 

Разом з тим, на підставі проведеного аналізу матеріалів кримінальних 

проваджень щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, можемо зробити 

висновок, що результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

використовуються для доказування контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів не досить ефективно (лише у 25% вивчених кримінальних провадженнях). 

Окремі правники, цілком обґрунтовано, на нашу думку, зазначають, що основними 

причинами цього є: неволодіння слідчими необхідними знаннями щодо негласних 
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методів отримання інформації, оскільки за раніше чинним законодавством (КПК 

України 1960 р. та чинною до 20 листопада 2012 р. редакцією Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність») такі методи отримання інформації 

використовувалися лише під час провадження оперативно-розшукових заходів, що 

проводились оперативними працівниками; відсутність ініціативи у працівників 

оперативних підрозділів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій [252, 

c. 89]; здійснення неналежного контролю за оперативністю та своєчасністю 

проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій уповноваженими 

оперативними підрозділами; порушення процесуальними керівниками та слідчими 

суддями строків розгляду клопотань про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій; відсутністю процесуальної форми їх проведення [251, c. 153]. 

З огляду на зазначене, виникає необхідність в з’ясуванні проблемних питань, 

пов’язаних з отриманням доказів у результаті проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій в кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів. 

Враховуючи те, що інститут негласних слідчих (розшукових) дій є новим для 

кримінального процесуального законодавства України, насамперед, необхідно 

з’ясувати поняття негласних слідчих (розшукових) дій як засобів отримання доказів 

– засобів реалізації першого етапу кримінального процесуального доказування. 

Відповідно до ч. 1 ст. 246 КПК України та п. 1.5 Інструкцією про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадження, затвердженою спільним наказом Генеральної 

прокуратури України, МВС України, СБ України, Міністерством фінансів України, 

Адміністрацією ДПС України та Міністерством юстиції України від 16.11.2012 р. № 

114/1042/516/1199/936/1687/5 (далі – Інструкція) [51] негласні слідчі (розшукові) дії 

є різновидом слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення 

яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК 

України. Як бачимо, відповідне визначення є дещо спрощеним, оскільки воно не 

відображає необхідних сутнісних ознак поняття, що ним позначається, про що 
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зазначають 54% опитаних слідчих, 67% прокурорів, 58% співробітників 

оперативних підрозділів та 63% суддів (Додаток Б, табл. Б. 30; додаток В, табл. В. 

30; додаток Г, табл. Г. 14). Враховуючи те, що негласні слідчі (розшукові) дії є 

різновидом слідчих (розшукових) дій, можемо зробити висновок, що сутнісні 

ознаки, які притаманні слідчим (розшуковим) діям, наведені нами в підрозділі 3.1, 

притаманні також й негласним слідчим (розшуковим) діям. Водночас, як 

справедливо зазначає О.В. Капліна, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 

(розшукові) дії мають спільну мету, але відрізняються процесуальним порядком 

їх проведення, оскільки перші проводяться в чітко встановленій процесуальній 

формі (гл. 20 КПК України), а другі не мають такої чіткої процесуальної форми, 

проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не 

можна отримати в інший спосіб, а методи їх проведення не підлягають 

розголошенню, за винятком випадків, встановлених КПК України (гл. 21 КПК 

України) [54, с. 226]. Це зумовлено тим, що в ході проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій слідчим або співробітником оперативного підрозділу можуть 

використовуватися та застосовуватися спеціальні засоби, методи та прийоми 

роботи, які регламентовані відомчими нормативно-правовими актами МВС та СБУ, 

відомості щодо яких не підлягають розголошенню [251, c. 153-154]. 

Зважаючи на зазначене, слушною, на нашу думку, є позиція Д. Б. Сергєєвої, 

яка під негласними слідчими (розшуковими) діями розуміє заходи, що складаються 

з сукупності пошуко-розшукових, пізнавальних та посвідчувальних прийомів, 

відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, 

проводяться уповноваженим кримінальним процесуальним законом суб'єктом, з 

метою виявлення й закріплення фактичних даних і відомостей про їх джерела для 

отримання доказів у кримінальному провадженні та їх перевірки [188, c. 228]. Такий 

підхід, як нам здається, найбільш точно відбиває гносеологічну та правову сутність 

негласних слідчих (розшукових) дій як засобів доказування в кримінальних 

провадженнях, у тому числі й про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 
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Не вдаючись до детального висвітлення проблемних питань щодо правового 

регулювання інституту негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки цьому 

присвячена ціла низка наукових праць [6; 154; 131; 132; 218; 187; 189; 190; 144; 111; 

113; 63], зупинимося лише на тих, що пов’язані з використанням результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні, 

в тому числі й контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобі. 

Досліджуючи питання щодо негласних слідчих (розшукових) дій як засобів 

отримання доказів у кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів, необхідно зазначити, що негласними слідчими (розшуковими) 

діями, результати яких найчастіше використовуються як докази у цих кримінальних 

провадженнях є наступні: аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК); накладення 

арешту на кореспонденцію (ст. ст. 261, 262 КПК); зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК); установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК); контроль за вчиненням злочину (ст. 271 

КПК); виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності чи 

злочинної організації (ст. 272 КПК). 

Необхідно зазначити, що більшість цих негласних слідчих (розшукових) дій 

проводяться у випадку відповідного ступеня тяжкості розслідуваного злочину, тобто 

контрабанди, що кваліфікується за ч. 2 та 3 ст. 305 КК України. 

Сутність зазначених негласних слідчих (розшукових) дій, а також 

процесуальні особливості їх проведення дослідженні у низці наукових робіт, у тому 

числі монографій та навчальних посібників [6; 131; 132; 218; 63], тому зупинятися 

на них детально не будемо. 

На наш погляд, необхідно звернути увагу на проблеми законодавчого визначення 

суб’єктів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, адже однією з умов 

допустимості доказів у кримінальному провадженні є їх отримання належним 

суб’єктом. Так, відповідно до ч. 6 ст. 246 КПК України та п. 3.1. Інструкції, особами, 

уповноваженим на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є слідчий, який 
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проводить негласні слідчі (розшукові) дії самостійно, спільно з уповноваженими 

оперативними підрозділами, залучає до їх проведення інших осіб, а також доручає їх 

проведення уповноваженим оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, 

органів безпеки, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 

органів Державної пенітенціарної служби України, органів державної прикордонної 

служби України, органів Держаної митної служби України, які в порядку ст. 41 КПК 

України користуються повноваженнями слідчого. Положеннями Інструкції також 

передбачено, що уповноважений оперативний підрозділ для виконання доручення 

слідчого, прокурора з урахуванням необхідності забезпечення умов для проведення 

НСРД залучає на підставі свого завдання відповідні оперативні та оперативно-технічні 

підрозділи (п. 3.8). Виходячи з зазначеного можемо зробити висновок, що відбулося 

збереження того механізму, який діяв до прийняття нового КПК України і внесення 

відповідних змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», коли 

відповідні доручення чи вказівки слідчий надавав уповноваженим оперативним 

підрозділам на проведення оперативно-розшукових заходів. Відмінність полягає лише 

в тому, що за чинним КПК України, співробітник оперативного підрозділу при 

виконанні доручення слідчого щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій: 

1) користується повноваженнями слідчого (ч. 2 ст. 41 КПК України); 2) не має права 

здійснювати інші процесуальні дії за власною ініціативою або звертатися за 

клопотанням до слідчого судді чи прокурора (ч. 2 ст. 41 КПК України; п. 3.10 

Інструкції). У цьому аспекті переконливою, на нашу думку, є пропозиція М.А. 

Погорецького, який вважає, що зазначені доручення слідчого направляти 

безпосередньо тому оперативному чи оперативно-технічному підрозділу, який 

уповноважений на проведення негласної слідчої (розшукової) дії [154, с. 274]. Такий 

підхід, на нашу думку, не лише забезпечить оперативність проведення всього 

досудового розслідування, а й сприятиме своєчасному отриманню необхідних доказів 

або перевірці вже отриманих доказів в кримінальному провадженні, в тому числі й про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів, а в окремих випадках забезпечить протидію 

вчиненню контрабандистами зазначеного кримінального правопорушення. 
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Варто зазначити, що результати проведеного дослідження матеріалів практики 

свідчать проте, що негласні слідчі (розшукові) дій в кримінальних провадженнях 

про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів проводили виключно 

співробітники оперативних та оперативно-технічних підрозділів. При цьому 

протокол проведення відповідної процесуальної дії у 68% досліджених 

кримінальних провадженнях складався уповноваженим працівником оперативного 

підрозділу, тобто не працівником оперативно-технічного або іншого підрозділу, 

який безпосередньо проводив відповідну негласну слідчу (розшукову) дію, а 

працівником того оперативного підрозділу, який залучав до її проведення 

відповідний оперативний чи оперативно-технічний підрозділ. Звертає на себе увагу 

й те, що в решті досліджених нами випадків протокол проведення складав слідчий, 

який сам безпосередньо відповідну негласну слідчу (розшукову) дію не проводив та 

не приймав участі у її проведенні.  

Це проблемне питання тісно пов’язане із подальшою оцінкою отриманих 

результатів негласних слідчих (розшукових) дій в якості доказів, адже, як і будь-які 

інші докази у кримінальному провадженні, вони повинні бути оцінені з точки зору 

належності, допустимості й достовірності (ч. 1 ст. 94 КПК України). Зважаючи на 

зазначене, вважаємо, що положення п. 4.5. Інструкції, що надає дозвіл керівнику 

уповноваженого оперативного підрозділу, який проводив конкретні негласні слідчі 

(розшукові) дії на підставі доручення слідчого, прокурора, визначати конкретного 

виконавця щодо складання протоколу, не відповідає загальним засадам фіксації 

кримінального провадження, його дотримання може призвести до не визнання 

фактичних даних, що містяться в таких протоколах, допустимими доказами. У 

цьому контексті слушною, на нашу думку, є позиція тих правників, які пропонують 

положення ст. 252 КПК України та Інструкції, доповнити наступним змістом: 

“Протокол про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії (або її 

етапів) складається слідчим, якщо вона проводиться за його безпосередньої участі, у 

інших випадках – співробітником оперативного чи оперативно-технічного 

підрозділу, який проводив негласну слідчу (розшукову) дію” [251, с. 158]. 
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Проблемним також є питання щодо можливості використання додатків до 

протоколів негласних слідчих (розшукових) дій як доказів у кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Згідно з п. 4.7 

Інструкції до протоколу проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

долучаються додатки, якими можуть бути: спеціально виготовлені копії, зразки 

об’єктів, речей і документів, письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у 

проведенні відповідної дії, стенограма, аудіо-, відеозаписи, фототаблиці, схеми, 

зліпки, носії комп’ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст 

протоколу. Подібне положення закріплене також в ч. 2 ст. 105 КПК України. 

Наявність таких додатків дозволяє перевірити повноту і точність викладення 

інформації в протоколі шляхом її зіставлення з зафіксованою у додатках, оскільки 

окрема інформація може фіксуватися не одним, а двома чи навіть трьома способами 

(наприклад, описанням в протоколі, звуко- чи відеозаписом, фотографуванням, 

складанням наочної схеми, плану, замальовуванням тощо). У випадку прогалин в 

протоколі додатки дозволяють їх усунути. Крім того, за допомогою фотознімків, 

відеозапису, схеми тощо, можуть бути зафіксовані деталі, словесне описання яких є 

досить складним [124, c. 94; 220, c. 677]. Проте, такі форми фіксації є 

факультативними й застосовуються на розсуд слідчого, прокурора, що проводить 

процесуальну дію. Названі факультативні засоби фіксації (фотозйомка, звуко- і 

відеозапис тощо) не можуть замінити протокол. Вони виступають як додаток до 

нього і при його відсутності втрачають своє доказове значення. 

Слід звернути увагу на те, що окремі науковці вважають, що матеріали, які 

додаються до протоколу слідчої (розшукової) дії, мають самостійне доказове 

значення [8, c. 54], на думку інших, всі ці додатки мають значення документів як 

процесуального джерела [182, c. 8-9]. Результати проведеного опитування доводять, 

що 61% отпитаних нами слідчих, 53% прокурорів та 66% співробітників 

оперативних підрозділів також вважають (Додаток Б, табл. Б. 31; додаток В, табл. В. 

31), що відповідні додатки є процесуальним джерелом доказів (документом) .  



 

 

186 

На наш погляд, окремі додатки до протоколу є документами за 

гносеологічною сутністю, проте не за правовим їх значенням. Надання таким 

додаткам до протоколу значення документів як процесуального джерела доказів 

означає “подвоєння” (дублювання) доказу, оскільки у такому випадку змістом їх 

будуть одні й ті самі фактичні дані, одержані з одного джерела фактичних даних під 

час проведення однієї процесуальної дії, проте зафіксовані у різній формі у двох чи 

більше джерелах доказів.  

Водночас, виготовлені під час провадження окремих негласних слідчих 

(розшукових) дій, аудіо-, відеозаписи, носії комп’ютерної інформації та інші 

матеріали можуть мати й інше значення. Так, наприклад, при розслідуванні 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів з метою виявлення 

контрабандиста може проводитися така негласна слідча (розшукова) дія, як зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України). 

Віднесення протоколів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж, в яких відображені хід і результати проведеної негласної слідчої 

(розшукової) дії, до документів як виду доказів не викликає сумнівів, оскільки це 

відповідає їх гносеологічній природі та процесуальному значенню. За умови 

наявності в них відомостей, що можуть бути використані як доказ факту чи 

обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, складені в 

порядку, передбаченому КПК України, протоколи процесуальних дій та додатки до 

них можуть належати до документів (п. 3 ч. 2 ст. 99 КПК України). Водночас, 

первинним носієм знятої з транспортних телекомунікаційних мереж інформації є, як 

правило, технічний носій аудіо інформації, процесуальне значення якої 

законодавством не визначене.  

Зважаючи на те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 105 КПК України, додатками до 

протоколу можуть бути стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії, а первинний 

носій знятої з телекомунікаційних мереж інформації містить саме аудіозапис, Д.Б. 

Сергєєва, на наш погляд, робить цілком обґрунтований висновок, що він не є додатком 

до протоколу негласної слідчої (розшукової) дії. Специфіка досліджуваної негласної 
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слідчої (розшукової) дії полягає в тому, що документування ходу й результатів її 

проведення проводиться у два етапи: 1) технічним виконавцем, 2) слідчим під час 

дослідження знятої інформації [192, c. 215]. Зважаючи на зазначене, аудіозапис знятої 

інформації не є додатком до протоколу, оскільки 1) його значення не є допоміжним, 

роз’яснюючим зміст протоколу, 2) він є первинним, а протокол – вторинним об’єктом 

за черговістю утворення, тому протокол, що складається на підставі дослідження 

аудіозапису, є похідним документом від аудіозапису. На її погляд, аудіозапис знятої з 

телекомунікаційних мереж інформації є документом, що являє собою спеціально 

створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить 

зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які 

можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час 

кримінального провадження (ч. 1 ст. 99 КПК України). Наявність самого лише 

протоколу проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії може викликати сумніви 

у сторін кримінального провадження, суду щодо достовірності фактичних даних, що 

становлять його зміст. У свою чергу, сам лише аудіозапис знятої інформації 

проблематично оцінити з точки зору допустимості його отримання [192, c. 215]. Таким 

чином, можемо зробити висновок, що лише сукупність аудіозапису знятої з 

телекомунікаційних мереж інформації, що має значення документу, а також протоколу 

дослідження цієї інформації у своїй нерозривній єдності можуть становити доказ у 

кримінальному провадженні про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 

На наш погляд, в кримінальних провадженнях про контрабанду 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, також не є додатками до протоколу 

негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеозаписи, інші носії інформації, 

отримані в ході проведення аудіо-, відеоконтролю особи (ст. 260 КПК України), 

зняття інформації з електронних інформаційних систем (264 КПК України), 

аудіо-, відеоконтролю місця (ст. 270 КПК України) тощо, на підставі 

дослідження яких складається протокол. Вони є документами, що лише в своїй 
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нерозривній єдності з протоколом відповідної негласної слідчої (розшукової) дії 

утворюють документ – доказ у кримінальному провадженні. 

Процесуальне значення аудіо-, відеофіксації ходу й результатів 

проведення, наприклад, обстеження публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи (ст. 267 КПК України), контролю за вчиненням злочину 

(ст. 271 КПК України) та інших негласних слідчих розшукових дій при цьому 

залишається традиційним – результати такої фіксації є додатками до протоколів, 

передбаченими п. 3 ч. 2 ст. 105 КПК України. 

 Ще одним проблемним питанням, яке пов’язане з можливістю отримання 

доказів в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій є їх 

процесуальна форма. Варто зазначити, що важливою гарантією допустимості 

доказів у кримінальному провадженні є саме їх процесуальна форма. Про це 

законодавцем наголошується у низці положень чинного КПК України: 1) ч. 1 ст. 84 

КПК України – доказами є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, 

на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи 

відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження 

та підлягають доказуванню; 2) ч. 1 ст. 86 КПК України – доказ визнається 

допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України; 3) ч. 1 ст. 

93 КПК України – збирання доказів здійснюється сторонами кримінального 

провадження, потерпілим, у порядку КПК України. 

 Водночас за результатами проведеного аналізу положень чинного кримінального 

процесуального законодавства, а також наукової літератури [148, c. 49; 192, c. 213; 149, 

c. 17; 251, с. 152-153; 55, с. 139], можемо зробити висновок, що окремі негласні слідчі 

(розшукові) дії не мають достатньої процесуальної форми, оскільки це суперечить їх 

сутності як заходів, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають 

розголошенню. Зазначене також підтверджується результатами опитування (такої 

думки дотримуються 61% опитаних слідчих, 73% прокурорів, 55% співробітників 

оперативних підрозділів та 76% суддів (Додаток Б, табл. Б. 32; додаток В, табл. В. 32; 
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додаток Г, табл. Г. 15)). Виходячи із зазначеного можемо зробити висновок, що 

отримані фактичні дані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів не можуть становити змісту доказів, оскільки отримані у порядку, не 

передбаченому КПК України. 

Не дивлячись на зазначене, окремі вітчизняні процесуалісти висловлюються за 

спрощення процесуальної форми отримання (збирання) доказів та вбачать позитив у 

відсутності чіткої процесуальної форми для таких засобів отримання (збирання) доказів 

як негласні слідчі (розшукові) дії (гл. 21 КПК України) [260, с. 44, 45]. На нашу думку, 

таку точку зору не можна сприйняти однозначно в умовах вітчизняної реальності, 

оскільки як вже нами було зазначено, що лише у 25% вивчених нами кримінальних 

провадженнях результати негласних слідчих (розшукових) дій використовуються як 

докази. Основною причиною цього є відсутність досконалої процесуальної форми, яка б 

дозволяла перевірити сторонам та суду достовірність їх результатів, тому суди за 

клопотанням сторони захисту чи за своєю власною ініціативою не рідко не визнають їх 

результати доказами. Зважаючи на зазначене, потребує удосконалення процесуальна 

форма окремих негласних слідчих (розшукових) дій, наприклад, обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК), контроль за 

вчиненням злочину (ст. 271 КПК), негласне отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження (ст. 274 КПК) та ін. Водночас, враховуючи специфіку 

негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальна форма їх проведення має бути такою, 

щоб вони не втратили свою сутність. 

Звертає на себе увагу й те, ч. 1 ст. 256 КПК України передбачено положення, 

відповідно до якого протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою 

застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або 

їх копії можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і 

результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового 

розслідування. З огляду на зазначене, виникає питання про те, яким чином 
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використовувати матеріали, що були отримані внаслідок проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, якщо з одного боку законодавець допускає їх 

використання в якості доказу на тих же підставах, що і результати проведення 

інших слідчих (розшукових) дій (ч. 1 ст. 256 КПК України), а з іншої – зазначені 

матеріали є недопустимими, оскільки їх процесуальна форма не визначена КПК 

України (ч. 1 ст. 86 КПК України). 

У цьому аспекті цілком обґрунтованою і такою, що заслуговує на підтримку, 

на нашу думку, є пропозиція Д.Б. Сергєєвої щодо внесення змін до глави 4 КПК 

України. Так, на думку вченої, необхідним є доповнення ст. 86 КПК України 

“Допустимість доказу” ч. 2 наступного змісту: “Якщо порядок отримання доказу 

цим Кодексом не встановлений, то такий доказ повинен бути підтверджений 

сукупністю інших допустимих доказів”. Відповідно, ч. 2 ст. 86 КПК України у 

чинній редакції стає ч. 3 ст. 86 КПК України [196, с. 705]. Такий підхід, на нашу 

думку, забезпечить дотримання прав і свобод особи в кримінальному провадженні й 

усунить можливість фальсифікації доказів зі сторони обвинувачення. 

Зазначимо ще одне проблемне питання, пов’язане з використанням результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій як доказів у кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів. Так, відповідно до ст. 93 КПК України 

негласні слідчі (розшукові) дії є засобом отримання доказів не лише стороною 

обвинувачення, але й стороною захисту, а також потерпілим (ч. 2, 3 ст. 93 КПК 

України). Зокрема, сторона захисту, а також потерпілий мають право ініціювати 

проведення негласних слідчих (розшукових) дії, що здійснюється шляхом подачі 

слідчому або прокуророві відповідних клопотань, які слідчий або прокурор повинні 

розглянути в строк не більше трьох днів й задовольнити за наявності відповідних 

підстав (ст. 220 КПК України). Постанова слідчого, прокурора про відмову в 

задоволенні клопотання може бути оскаржена слідчому судді.  

Результати проведеного аналізу положень кримінального процесуального 

законодавства дозволяє дійти висновку про те, що особливості отримання доказів в 
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результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведенні за 

ініціативою сторони захисту, а також потерпілим не регламентовані. 

Звертає на себе увагу та обставина, що прокурор, який здійснює нагляд за 

дотриманням законів під час досудового розслідування у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням (ч. 2 ст. 36 КПК України) та по суті є 

головним суб'єктом сторони обвинувачення – процесуальним опонентом сторони 

захисту, має право заборонити проведення негласної слідчої (розшукового) дії, що 

ще не розпочалася (п. 3.6. Інструкції), зобов'язаний припинити подальше 

проведення негласної слідчої (розшукового) дії, якщо в цьому відпала необхідність, 

а також з інших підстав, викладених в його постанові (п. 3.7. Інструкції). 

Кримінальним процесуальним законодавством також не передбачений 

порядок ознайомлення прокурором сторони захисту та потерпілого як ініціатора 

проведення негласної слідчої (розшукового) дії з отриманими результатами. У 

зв’язку з чим на практиці прокурори такі рішення приймають, керуючись своїм 

розсудом. Виходячи зі свого процесуального інтересу в кримінальному 

провадженні, прокурори необґрунтовано відмовляють стороні захисту в проведенні 

відповідної негласної слідчої (розшукового) дії, на що вказують також 76% 

опитаних суддів (Додаток Г, табл. Г. 16), чим позбавляють можливості сторону 

захисту отримати відповідні докази досить дієвим, а деколи й єдино можливим 

процесуальним засобом доказування в кримінальному провадженні.  

З огляду на зазначене, вважаємо слушною позицію тих науковців, які 

наголошують на тому, що рішення про проведення відповідної негласної слідчої 

(розшукового) дії для отримання доказів стороною захисту, а також потерпілим 

повинні приймати не слідчий або прокурор, як це має місце згідно діючого 

законодавства, а слідчий суддя. Що ж до питання про ознайомлення сторони 

захисту, потерпілого з результатами відповідної негласної слідчої (розшукового) дії, 

то таке рішення повинен приймати також слідчий суддя з врахуванням думки 

прокурора й слідчого, які здійснюють кримінальне провадження [192, c. 216]. На 

нашу думку, такий підхід не лише відповідає гносеологічним та правовим засадам 
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кримінального процесуального доказування, а й відповідає потребам самого 

змагального кримінального судочинства. 

 Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що типовими 

негласними слідчими (розшуковими) діями є засоби отримання доказів у 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у 

досудовому розслідуванні є: аудіо-, відеоконтроль особи; зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж; установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу; контроль за вчиненням злочину; виконання спеціального 

завдання з розкриття злочинної діяльності чи злочинної організації.  

Основними проблемами провадження негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному процесуальному доказуванні є: 1) 

неналежний контроль за оперативністю та своєчасністю проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій уповноваженими оперативними підрозділами; 2) 

порушення процесуальними керівниками та слідчими суддями строків розгляду 

клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 3) складання 

протоколів негласних слідчих (розшукових) дій неуповноваженим суб’єктом; 4) 

відсутність процесуальної форми проведення окремих негласних слідчих 

(розшукових) дій та ін. 

 

3.3. Інші процесуальні засоби забезпечення отримання доказів у 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів 

 

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 93 КПК України докази в кримінальному 

провадженні, в тому числі й про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, 

можуть бути отримані не лише шляхом проведення слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій, а також за допомогою інших процесуальних 

дій. Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень про 



 

 

193 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, дають підстави зробити 

висновок, що такими процесуальними діями є окремі заходи забезпечення 

кримінального провадження: тимчасовий доступ до речей та документів (глава 15 

КПК України) та тимчасове вилучення майна (глава 16 КПК України).  

Незважаючи на те, що питання застосування тимчасового доступу до речей та 

документів і тимчасового вилучення майна як засобів кримінального процесуального 

доказування були предметом наукових досліджень вітчизняних фахівців у галузі 

кримінального процесу, результати яких були опубліковані у низці наукових 

публікацій [25; 202; 186; 142], водночас питання отримання доказів у кримінальному 

провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у результаті 

проведення тимчасового доступу до речей та документів і тимчасового вилучення 

майна в науковій літературі відсутні. З огляду на зазначене, спробуємо більш детально 

розглянути відповідні засоби отримання доказів у кримінальному провадженні. 

Досліджуючи тимчасовий доступ до речей та документів як засіб отримання 

доказів в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, насамперед, слід звернути увагу на те, що до набрання чинності КПК України 

2012 р., відповідна процесуальна дія іменувалася виїмкою та відносилася до числа 

слідчих дій. Так, зокрема ст. 178 КПК України 1960 р. було визначено, що виїмка 

проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають 

значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Водночас 

розробники чинного КПК України вирішили віднести зазначену дію до числа 

процесуальних дій (глава 15 КПК України), зокрема – заходів забезпечення 

кримінального провадження. На нашу думку, це зумовлено тим, що в результаті 

проведення зазначеної дії слідчий отримує лише об’єкти, що в подальшому підлягають 

огляду або експертизі. Лише за результатами проведення огляду або експертизи 

слідчий може виявити й закріпити фактичні дані й відомості про їх джерела для 

отримання доказів або для перевірки вже отриманих доказів. З огляду на зазначене, 
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відповідна процесуальна дія не має всіх необхідних ознак, що притаманні слідчим 

(розшуковим) діям, перелік яких нами було наведено в підрозділі 3.1. Насамперед, 

мова йде про те, що виїмці не притаманний пошуково-пізнавальний та 

посвідчувальний характер, а також спрямованість цього заходу на виявлення й 

закріплення фактичних даних і відомостей про їх джерела для отримання доказів у 

кримінальному провадженні або перевірки цих доказів. Виходячи з цього, вважаємо 

цілком обґрунтованою позицію законодавця щодо віднесення зазначеної дії до числа 

процесуальних дій, що мають забезпечувальний характер. Таким чином, на нашу 

думку, тимчасовий доступ до речей та документів є процесуальною дією, що 

забезпечує отримання доказів у кримінальному провадженні. 

Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів, дають підстави зробити висновок, що 

незважаючи на те, що ініціаторами зазначеної процесуальної дії є як сторона 

обвинувачення, так і сторона захисту, водночас в переважній більшості випадків (96%) 

з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів зверталася сторона 

обвинувачення: слідчі органів СБУ, керівники органів досудового розслідування, а 

також прокурори. Зазначене також підтверджується й результатами проведеного 

анкетування (про це зазначили 88% опитаних прокурорів, та 93% суддів (Додаток В, 

табл. В. 33; додаток Г, табл. Г. 17)). 

При цьому 76% опитаних суддів звертають увагу на те (Додаток Г, табл. Г. 18), 

що в переважній більшості випадків суб’єкти сторони обвинувачення при складанні 

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів допускають певні помилки, 

якими, зокрема, є наступні: відсутність належним чином засвідченої копії витягу з 

ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання; 

незазначення в клопотанні правової кваліфікації кримінального правопорушення, а 

лише вказівка на статтю 305 КК України; відсутність повних та конкретних відомостей 

про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати та інші. Як 

наслідок, вказані та інші недоліки у клопотаннях унеможливлюють оперативно та 

своєчасно отримати відповідні речі та документи, які можуть свідчити про вчинення 
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особою або намір вчинити контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів та які можуть в 

подальшому набути статусу доказів у відповідному кримінальному провадженні. Певні 

труднощі у цьому створює й те, що чинним КПК України не передбачено право 

слідчого судді залишити клопотання без руху або повернути його слідчому чи 

прокурору, якщо воно не відповідає вимогам КПК України. На нашу думку, при 

вирішенні зазначеного питання необхідно керуватися Постановою Пленуму 

Верховного Суду України від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання 

застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження 

окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» [163]. У п. 8 

вказаної Постанови зазначено, що при розгляді подання про тимчасове обмеження 

конституційних прав і свобод людини і громадянина суддя перевіряє, чи відображено в 

ньому всі необхідні дані для їх розгляду, чи підписане воно повноваженою службовою 

особою і чи погоджене воно у визначених законом випадках з прокурором, вивчає 

матеріали оперативно-розшукової, контррозвідувальної або кримінальної справи, за 

необхідності вислуховує суб’єкта внесення подання і виносить умотивовану постанову 

про задоволення подання або відмову в такому задоволенні. Обсяги надання матеріалів 

справи визначаються суддею. Невиконання законних вимог судді може бути підставою 

для відмови в задоволенні подання.  

Таким чином, у разі, якщо клопотання обґрунтовано лише формально, до 

нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим або іншим 

учасником кримінального провадження, який має право на його подання, доводів, 

підписано неуповноваженою особою тощо, слід визнати правильною практику 

слідчих суддів, які у такому випадку відмовляють в задоволенні таких клопотань.  

Певні труднощі в отриманні доступу до речей та документів, які в подальшому 

можуть набути статусу доказів у кримінальних провадженнях про контрабанду 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, є те, що положеннями ст. 163 КПК України не 

передбачено строк розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і 
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документів. У зв’язку з цим, на практиці непоодинокими є випадки, коли слідчі судді 

затягують розгляд зазначених клопотань до 10-15 днів, пояснюючи це необхідністю 

повідомлення осіб, у яких потрібно отримати речі чи документи (наприклад, 

операторів мобільного зв’язку). На наш погляд, така ситуація є неприпустимою, 

оскільки несвоєчасність прийняття рішення про проведення тимчасового доступу до 

речей та документів, може призвести до втрати відповідної доказової інформації. З 

цього приводу цілком обґрунтованою є позиція М.А. Погорецького та О.І. 

Коровайка, які наголошують на тому, що в таких випадках необхідно керуватися 

загальними нормами КПК щодо процесуальних строків, а також дотримуватися 

принципу розумності строків [142, c. 237]. Виходячи з положення розумності строку 

та визначеності межі граничного строку, встановленого ч. 1 ст. 114 КПК України, 

слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки з урахуванням 

обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. Оскільки 

існує два порядки розгляду слідчим суддею, судом клопотання про тимчасовий 

доступ до речей і документів, встановлювати процесуальні строки їх розгляду, 

доцільно, виходячи з наступного. Так, перший порядок в полягає в тому, що після 

отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, 

суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. 

У такому випадку доцільно призначити клопотання до розгляду у строк, необхідний 

для отримання такою особою повістки про судовий виклик. Другий порядок 

застосовується, якщо стороною, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність 

достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи 

документів. У такому випадку клопотання розглядається слідчим суддею, судом без 

виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи реальну загрозу 

зміни або знищення речей і документів, на нашу думку, у такому випадку подання 

має бути розглянуто невідкладно [142, c. 236]. Слід зазначити, що такий підхід був 

позитивно сприйнятий практичними працівниками судових органів й, як наслідок, 

був відображений в узагальненні судової практики ВССУ щодо розгляду слідчим 

суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального [243]. 
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Варто зазначити, що в кримінальних провадженнях про контрабанду 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, тимчасовий доступ до речей та документів як 

засіб забезпечення отримання доказів, безумовно, спрямований на отримання 

відповідних речей та документів, що свідчать про вчинення особою зазначеного 

кримінального правопорушення. Як свідчать результати слідчої практики, в 72% 

проаналізованих нами кримінальних проваджень, предметом відповідної 

процесуальної дії були документи, що підтверджували факт вчинення особою або 

намір нею вчинити контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (митні декларації, 

контракти, рахунки-фактури та інші документи, пов’язані з контрабандою 

фалсифікованих лікарських засобів та наркотичних засобів та речовин, обіг яких 

обмежений; копії квитанцій на міжнародні поштові відправлення, проїзні квитки 

контрабандистів, виписки з їх телефонних розмов, відомості про проживання в 

готелях, відомості про рух коштів на їх рахунках тощо), а в 28% – речі, за 

допомогою яких здійснюється переміщення наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів або які 

містять сліди вчинення зазначеного кримінального правопорушення (спеціально 

виготовлені сховища (тайники), валізи, пакунки, палиці, багаж, контейнери тощо). 

Виходячи з аналізу слідчої та судової практики можемо зробити висновок, що при 

доказуванні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів тимчасовий доступ до речей 

та документів здійснюється також щодо документів, що містять банківську 

таємницю; інформації, що знаходиться у операторів та провайдерів 

телекомунікаційних мереж. 

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, що 

містять банківську таємницю, суб’єкти сторони обвинувачення можуть встановити 

дані про рух коштів на рахунках контрабандиста, можливе місце його знаходження, 

наявність інших співучасників злочинного угруповання, мотиви та мету вчинення 

контрабанди, перевірити достовірність раніше отриманих доказів тощо. Так, 



 

 

198 

наприклад, слідчими слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та 

Київській області було подано до Печерського районного суду м. Києва клопотання 

про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять 

банківську таємницю в банківській установі ПАТ «Кредитпромбанк» (м. Київ, бульвар 

Дружби народів, 38) щодо всіх рахунків, відкритих на ім’я підозрюваного у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України з метою 

підтвердження чи спростування його показань. Слідчим суддею було задоволено 

відповідне клопотання та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці й 

проведення виїмки в ПАТ «Кредитпромбанк» наступних документів: - роздруківки руху 

коштів по всіх рахунках, відкритих на ім’я підозрюваного з обов'язковим зазначенням 

дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких 

перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, 

місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані грошові кошти, в 

період з 01.01.2010 р. до 14.04.2010 р. (у разі використання транзитних або інших 

рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях 

проходження грошових коштів); - оригіналів усіх наявних платіжних доручень на 

перерахування грошових коштів, які надійшли від підозрюваного в період з 01.01.2010 

р. до 14.04.2010 р.; - оригіналів документів, які в період з 01.01.2010 р. до 14.04.2010 р. 

слугували підставою для перерахування грошових коштів з всіх рахунків, відкритих на 

ім’я підозрюваного (договори, контракти, інвойси, митні декларації, тощо); - 

оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень за період з 01.01.2010 р. до 14.04.2010 р. по 

всіх рахунках, відкритих на ім’я підозрюваного (у випадках перерахування грошових 

коштів в іноземній валюті або в банківських металах); - копії юридичної справи 

клієнта банку [79].  

У разі проведення тимчасового доступу до документів, що зберігаються у 

операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, можливо встановити факти 

з’єднань контрабандиста з іншими членами злочинного угрупування засобами 

телекомунікаційного зв’язку, їх трафіки, місце перебування розшукуваної особи 

(терміналу, яким він користується або який йому належить) у минулому тощо. 

Наприклад, начальником Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області було 
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подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів (в тому числі 

електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного 

зв'язку «МТС». За результатами проведення досудового розслідування було 

встановлено, що розшукувана особа перебувала: - 06.04.2013 року в період часу із 12:25 

год. до 12:45 год. знаходився в м. Трускавець в районі вул. Мазепи, 2 біля санаторію 

«Дніпро»; - 06.04.2013 року в період часу із 10:25 год. до 11:25 год. знаходився в м. 

Трускавці в районі вул. Суховолі, 52 біля санаторія «Янтар»; - 11.04.2013 року в період 

часу з 12:40 год. до 13:30 год. знаходився в м. Трускавці в районі вул. Суховолі, 60 біля 

санаторію «Алмаз»; - 18.04.2013р. в період часу з 13:40 год. до 14:00 год. знаходився в 

м. Трускавець в районі вул. Мазепи, 2 біля санаторію «Дніпро». Отримана інформація 

була використана з метою розшуку останнього [90]. 

У контексті розгляду зазначеного питання, слід звернути увагу на те, що під 

час отримання доступу до документів, що містяться в оператора або провайдера 

телекомунікацій не є перешкодою для розгляду клопотання неприбуття за судовим 

викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Важко уявити 

скільки разів на день необхідно викликати до слідчого судді представника оператора 

або провайдера телекомунікацій, якщо в умовах великого міста щодня органам 

досудового розслідування необхідно отримати близько тисячі трафіків (інформація 

про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості тощо). При 

цьому, участь представника оператора в судовому засіданні також не може бути 

забезпечено через відсутність у більшості регіонів представництв оператора. 

Виходячи із зазначеного, з метою забезпечення отримання доказів у 

кримінальному провадженні, в тому числі й під час розслідування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, вважаємо за доцільне спростити процедуру 

тимчасового доступу до речей і документів та викласти ч. 2 ст. 159 КПК України в 

такій редакції: “Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі 

ухвали слідчого судді, суду. У виняткових невідкладних випадках, пов’язаних із 

врятуванням життя людей, запобіганням, припиненням та розслідуванням тяжкого 

або особливо тяжкого злочину, тимчасовий доступ може бути проведений до 
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постановлення ухвали слідчого судді за рішенням слідчого, узгодженого з 

прокурором, або прокурора. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із 

прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення такого доступу звернутися з 

відповідним клопотанням до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке 

клопотання згідно з вимогами ст. 163 цього Кодексу без виклику особи, у володінні 

якого вона знаходиться, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави 

для тимчасового доступу без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться 

погодити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в 

речах і документах, або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання, 

установлені внаслідок такого доступу докази є недопустимими, а отримана 

інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому ст. 255 цього Кодексу”. 

Слід звернути увагу на те, що на практиці непоодинокими є випадки, коли 

слідчий, здійснюючи розслідування контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, отримує ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та 

документів, що знаходяться у володіння операторів телекомунікаційного зв’язку й 

на підставі ст. 41 КПК надає доручення співробітникам оперативних підрозділів для 

виконання відповідної ухвали, незважаючи на те, що в резолютивній частині ухвали 

про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається слідчий, який надав 

відповідне доручення та якому, відповідно до ухвали, необхідно надати інформацію, 

що знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг. Після цього працівник 

оперативного підрозділу, який не вказаний в ухвалі слідчого судді про надання йому 

тимчасового доступу звертається до володільця із її отриманням на підставі 

доручення, яке попередньо йому надане слідчим і безпосередньо здійснює 

виконання ухвали про тимчасовий доступ. В зв’язку з цим, оператори чи провайдери 

телекомунікацій відмовляють у наданні тимчасового доступу до відповідної 

інформації, мотивуючи це тим, що особа (яка безпосередньо здійснює тимчасовий 

доступ до речей і документів) не вказана в ухвалі про надання їй тимчасового 

доступу до речей та документів. При цьому, навіть, якщо окремі оператори чи 

провайдери телекомунікацій надають відповідну інформацію співробітникам 
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оперативних підрозділів, отримані докази винуватості особи у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України, слід визнавати 

недопустимими, адже відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається 

допустимими, якщо він отриманий в порядку, передбаченому КПК України. 

Окрім того, вважаємо неправомірною практику, коли слідчі чи прокурори 

надають доручення про виконання ухвали щодо застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, в тому числі й тимчасового доступу до речей та 

документів, співробітникам оперативних підрозділів, оскільки диспозиція ст. 41 

КПК України наділяє слідчого, прокурора надавати доручення співробітникам 

оперативних підрозділів лише на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

Зважаючи на зазначене, на наш погляд, з метою отримання допустимих 

доказів в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, доцільно 

внести зміни до положень КПК України: 

1. П. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України викласти в такій редакції: “доручати 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших 

процесуальних дій відповідним оперативним підрозділам”; 

2. П. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України викласти в такій редакції: “доручати 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших 

процесуальних дій відповідним оперативним підрозділам”; 

3. Ч. 1 ст. 41 КПК України викласти в такій редакції: “Оперативні підрозділи 

органів внутрішніх справ, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро 

України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної 

пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України 

здійснюють слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші 

процесуальні дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, 

прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ 
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внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України – за 

письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури”. 

4. Ч. 3 ст. 41 КПК України викласти в такій редакції: “Доручення слідчого, 

прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій та інших процесуальних дій є обов’язковими для виконання 

оперативним підрозділом”. 

5. Ч. 2 ст. 160 КПК України доповнити п. 8 та викласти в такій редакції: 

“виконавець ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів”. 

В кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів докази можуть бути отримані в результаті проведення такої процесуальної 

дії, як тимчасове вилучення майна. Процесуальний порядок проведення зазначеної 

процесуальної дії визначений главою 16 КПК України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є 

фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене 

у ч. 2 ст. 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та 

розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його 

повернення. Перелік майна, що може бути тимчасово вилучено, визначений в ч. 2 

ст. 167 КПК України. Відповідно, тимчасове вилучене майно може бути у вигляді 

речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя 

вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального 

правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального 

правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а 

також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. 
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На підставі проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів, можемо зробити висновок, що під час 

проведення такого заходу забезпечення отримання доказів як тимчасове вилучення 

майна, підлягають вилученню предмети, за допомогою яких здійснювалося 

переміщення відповідних предметів контрабанди та їх приховування: валізи, сумки, 

парасольки, шкатулки, дитячі іграшки, годинники, електронна техніка тощо. Зазначені 

предмети є засобами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 

КК України, вилучення яких забезпечує можливість використання їх як речових 

доказів у зазначеній категорії кримінальних проваджень.  

Так, наприклад, 11 липня 2013 року на підставі судового рішення – ухвали 

Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за місцем мешкання 

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 

3 ст. 305 КК України. За результатами обшуку виявлено та вилучено системний блок 

марки «LG». За результатами проведеної комп'ютерної експертизи (висновок НДЕКЦ 

при УМВС України в Миколаївській області №876 від 25.07.2013 р.) на жорсткому 

диску виявлено текстові повідомлення щодо умов контрабандного переміщення 

амфетаміну, які складались підозрюваним та особою, яка назвалась “К.” (прізвисько) 

м. Москва. 13 серпня 2013 року оглянуто системний блок марки «LG» та вилучено з 

нього жорсткий диск марки «SAMSUNG» модель HD252HJ серійний 

№472621FQB00405 загальним об'ємом 250 GB. Таким чином на жорсткому диску 

системного блока марки «LG» - марки «SAMSUNG» модель HD252HJ серійний 

№472621FQB00405 з загальним об'ємом 250 GB, який підозрюваному, виявлені 

відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення [87]. 

Тимчасовому вилученню також можуть підлягати відповідні документи, які 

підтверджують вчинення особою контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів 

(наприклад, митні декларації на фальсифіковані лікарські засоби, проїзні квитки 

тощо) та, які в подальшому можуть набути значення доказу у кримінальному 

провадженні. 
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Слід звернути увагу на те, що окремими правниками наголошується на тому, 

що тимчасове вилучення майна застосовується лише на стадії досудового 

розслідування, обґрунтовуючи це тим, що це цей захід застосовується виключно до 

підозрюваного [95, c. 288]. Такий підхід, на нашу думку, є цілком обгрунтованим, 

оскільки на це прямо вказано у ч. 1 ст. 167 КПК України. 

Окрім того, ч. 1 ст. 169 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення 

майна застосовується при затримані особи у порядку, передбаченому ст. ст. 207, 208 

КПК України. Згідно з 207 КПК України кожен має право затримати без ухвали 

слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у статті 482 КПК 

України: 1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення; 

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час 

безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.  

 При вчиненні або замаху на вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, особу затримують при переміщенні відповідних предметів контрабанди 

через митний кордон у пункті пропуску або коли особа здійснює перевезення 

відповідних предметів контрабанди, направляючись до митного кордону. Під час 

здійснення такого затримання в особи-контрабандиста вилучають відповідні 

предмети, що можуть свідчити про вчинення особою контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів (відповідні предмети контрабанди, речі та об’єкти, в яких 

перевозилися предмети контрабанди тощо). Після чого, особа, що здійснила 

затримання (наприклад, працівник митниці, митного поста) одночасно із 

доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої 

службової особи передають їй тимчасово вилучене майно. При передачі тимчасово 

вилученого майна складається протокол.  

 В кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, особу можуть також затримати, безпосередньо, після вчинення 

кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка 
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підозрюється у його вчиненні. Мова йде про ті випадки, коли працівниками 

митниці, залізниці було виявлено відповідні предмети контрабанди, а самого 

контрабандиста не було затримано. В такому випадку, особа передає слідчому, 

прокурору чи іншій службовій особі виявлені речі, предмети, що свідчать про 

вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Після чого слідчий, прокурор 

вносять відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 305 КК України до ЄРДР, та вживають всіх заходів для 

затримання особи контрабандиста. При цьому, варто пам’ятати, що після отримання 

тимчасового вилученого майна слідчий з метою подальшого використання 

вилучених предметів в якості доказів, зобов’язаний забезпечити схоронність такого 

майна відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, 

їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх 

зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час 

кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 

2012 р. № 1104 [159], а також з урахуванням положень Порядку зберігання 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного 

обігу, затвердженого постановою КМУ від 7 травня 2008 р. № 422 [158]. 

 Таким чином, можемо зробити висновок, що тимчасове вилучення майна як 

засіб забезпечення отримання доказів, може бути здійснено: 1) до внесення 

відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР; 2) після внесення 

відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, тобто на стадії 

досудового розслідування. Зазначене підтверджується також й положенням ч. 2 ст. 

168, відповідно до якого тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під 

час обшуку, огляду. Як нам відомо, огляд може бути проведений також й до 

внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР (ч. 3 ст. 

214 КПК України), тобто до початку досудового розслідування.  

 Варто зазначити, що результати проведеного дослідження свідчать про те, що 

тимчасове вилучення майна в кримінальних провадженнях про контрабанду 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 
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фальсифікованих лікарських засобів в 28% вивчених нами випадках проводиться під 

час затримання особи контрабандиста, в 40% – під час проведення огляду, в тому 

числі й в порядку, передбаченого ч. 3 ст. 214 КПК України, в 32% – під час 

проведення обшуку. З огляду на зазначене, можемо зробити висновок, що зазначена 

процесуальна дія має виключно забезпечувальний характер, оскільки вона 

проводиться під час проведення інших процесуальних дій. Таким чином, на нашу 

думку, тимчасове вилучення майна є процесуальною дією, що забезпечує отримання 

доказів у кримінальному провадженні.  

 

Висновки до третього розділу 

 

Повне та всебічне розслідування контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, та її судовий розгляд можливе лише за умови комплексного використання 

засобів кримінального процесуального доказування. 

Засобами отримання доказів у досудовому розслідуванні злочинів вказаного 

виду є слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, інші процесуальні дії 

(окремі заходи забезпечення кримінального провадження), що спрямовані на 

забезпечення отримання доказів або перевірку вже отриманих доказів 

Типовими слідчими (розшуковими) діями як засобами отримання доказів у 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у 

досудовому розслідуванні є: огляд (місцевості, приміщення, речей та документів, 

освідування особи), обшук (житла чи іншого володіння особи; особи, яка перебуває 

в житлі чи іншому володінні), допит (підозрюваних, свідків) та експертиза. 

Основними проблемами провадження слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів як доказів є: непередбачуваність КПК України 

можливості проведення освідування контрабандиста до внесення відомостей про 

вчинення кримінальне правопорушення до ЄРДР; непроведення огляду місця 

затримання особи контрабандиста; непризначення судово-хімічних експертиз, в той 
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час, коли це необхідно для доказування предмету цього злочину; неповнота 

відображення в протоколах окремих слідчих (розшукових) дій ходу і результатів їх 

проведення за відсутності їх фіксації технічними засобами та ін. 

Типовими негласними слідчими (розшуковими) діями як засобами отримання 

доказів у кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів у досудовому розслідуванні є: аудіо-, відеоконтроль особи; зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу; контроль за вчиненням злочину; 

виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності чи злочинної 

організації. 

Основними проблемами провадження негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному процесуальному доказуванні є: 1) 

неналежний контроль за оперативністю та своєчасністю проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій уповноваженими оперативними підрозділами; 2) 

порушення процесуальними керівниками та слідчими суддями строків розгляду 

клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 3) складання 

протоколів негласних слідчих (розшукових) дій неуповноваженим суб’єктом; 4) 

відсутність процесуальної форми проведення окремих негласних слідчих 

(розшукових) дій та ін. 

Іншими процесуальними діями, що є засобами забезпечення отримання 

доказів під час розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, є 

тимчасовий доступ до речей та документів та тимчасове вилучення майна. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки теоретичних, 

правових та праксеологічних засад кримінального процесуального доказування 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, та сформульовано висновки, 

пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, зокрема: 

1. Кримінальне процесуальне доказування – це нерозривна єдність 

пізнавально-практичної і логічної діяльності, що здійснюється в порядку, 

передбаченому КПК України, сторонами кримінального провадження й полягає в 

отриманні доказів (здобутті фактичних даних і відомостей про їх джерела, їх 

перевірці та оцінці й процесуальному закріпленні, визнанні їх певними видами 

доказів уповноваженим суб’єктом) та їх використанні для прийняття процесуальних 

рішень уповноваженими суб’єктами (встановлення на їх підставі фактів і обставин, 

що мають значення для кримінального провадження, оперування доказами, 

обґрунтування доказами своєї правової позиції, прийняття процесуального рішення 

уповноваженим суб’єктом). 

2. Предметом кримінального процесуального доказування є сукупність 

передбачених кримінальним та кримінальним процесуальним законом обставин, а 

також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження і 

підлягають доказуванню уповноваженими суб’єктами під час здійснення досудового 

розслідування та судового розгляду кримінального провадження. 

Межами кримінального процесуального доказування є необхідний обсяг 

доказів, який забезпечує повне, об’єктивне та неупереджене встановлення всіх 

обставин, що підлягають доказування в кримінальному провадженні, а також 

прийняття уповноваженим суб’єктом законного, обґрунтованого та справедливого 

процесуального рішення. 

3. Суб’єктами кримінального процесуального доказування є сторони 

кримінального провадження, які, в порядку передбаченому КПК України, 

наділяються обов’язками або правами щодо отримання доказів та їх використання 



 

 

209 

для обґрунтування своєї правової позиції й прийняття процесуальних рішень 

уповноваженими суб’єктами кримінального провадження.  

4. Сутність події злочину як обставини, що підлягає доказуванню у 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, 

розкривається через її структурні елементи (предмет, спосіб, місце, час). 

Предметом злочину, передбаченого ст. 305 КК України, є наркотичні засоби, 

психотропні речовини, прекурсори, аналоги наркотичних засобів та психотропних 

речовин, фальсифіковані лікарські засоби. 

Способом вчинення цього злочину є переміщення наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів через митний кордон України. В залежності від місця його вчинення, 

переміщення таких предметів здійснюється: 1) поза зоною митного контролю; 

2) у зонах митного контролю з приховуванням від митного контролю. 

У широкому розумінні місцем вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів є митний кордон України. У вузькому розумінні місцем вчинення є: 1) зони 

митного контролю; 2) місця, що знаходяться за межами зон митного контролю. 

У більшості випадків злочин, передбачений ст. 305 КК України, вчинюється в 

нічний час. Визначення точності часу необхідна у разі вчинення цього злочину у 

зонах митного контролю поза митним контролем. 

5. Сутність винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину як 

обставини, що підлягає доказуванню у кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, розкривається через такі 

елементи як суб’єкт вчинення злочину, форма вини, мотив та мета. 

Злочин, передбачений ст. 305 КК України, вчиняється як однією особою, так і 

групою осіб у відповідній формі співучасті: за попередньою змовою, організованою 

групою, злочинною організацією. Суб’єкти вчинення цього злочину поділяються на: 

1) організаторів; 2) перевізників; 3) осіб, які сприяють його вчиненню. Мотивами 
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вчинення злочину є: 1) особистий інтерес (контрабандиста як споживача 

наркотичних засобів); 2) фінансовий інтерес; 3) службовий інтерес. Метою вчинення 

злочину, передбаченого ст. 305 КК України, є переміщення предметів контрабанди 

через митний кордон України одним із кваліфікованих способів (поза зоною 

митного контролю; у зонах митного контролю з приховуванням від митного 

контролю). 

В кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів обставинами, що впливають на пом’якшення покарання є: 1) сприяння 

розкриттю злочину; 2) вчинення злочину неповнолітнім; 3) вчинення злочину 

жінкою в стані вагітності; 4) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, 

сімейних чи інших обставин; 5) вчинення злочину під впливом погрози, примусу 

або через матеріальну, службову чи іншу залежність; 6) виконання спеціального 

завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину; 7) інші обставини 

(перебування на утриманні малолітньої чи неповнолітньої дитини, вагітної жінки, 

пенсіонера, інваліда тощо). Обставинами, що обтяжують покарання є: 1) рецидив 

злочину; 2) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння 

або у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів. 

Систему обставин, що характеризують підозрюваного, обвинуваченого у 

вчиненні злочину, передбаченого ст. 305 КК України, складають: 1) персонографічні 

дані; 2) професійно-побутова характеристика; 3) відомості про стан здоров’я. 

Доказування обставин, що виключають кримінальну відповідальність, 

доцільно здійснювати під час доказування обставин, що є підставою для закриття 

кримінального провадження. 

В кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів не підлягають доказуванню обставини, передбачені п.п. 3 (окрім розміру 

процесуальних витрат), 6, 7 ч. 1 ст. 91 КПК України.  
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Обставинами, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності за злочин, передбачений ст. 305 КК України, є: 1) передача особи 

на поруки; 2) зміна обстановки; 3) закінчення строків давності. 

6. Засобами отримання доказів у досудовому розслідуванні злочинів вказаного 

виду є СРД та НСРД, інші процесуальні дії (окремі заходи забезпечення кримінального 

провадження), що спрямовані на забезпечення отримання доказів або перевірку вже 

отриманих доказів.  

7. Типовими СРД як засобами отримання доказів у кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому 

розслідуванні є: огляд (місцевості, приміщення, речей та документів, освідування 

особи), обшук (житла чи іншого володіння особи; особи, яка перебуває в житлі чи 

іншому володінні), допит (підозрюваних, свідків) та експертиза.  

Основними проблемами провадження СРД й використання їх результатів як 

доказів є: відсутність в чинному КПК України норми, яка б передбачала можливість 

проведення освідування контрабандиста до внесення відомостей про вчинене 

кримінальне правопорушення до ЄРДР; непроведення огляду місця затримання 

особи контрабандиста; непризначення судово-хімічних експертиз, в той час, коли це 

необхідно для доказування предмету цього злочину; неповнота відображення в 

протоколах окремих СРД ходу і результатів їх проведення за відсутності їх фіксації 

технічними засобами. 

8. Типовими НСРД як засобами отримання доказів у кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому 

розслідуванні є: аудіо-, відеоконтроль особи; зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж; установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу; контроль за вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.  

Основними проблемами провадження НСРД й використання їх результатів у 

кримінальному процесуальному доказуванні є: 1) неналежний контроль за 
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оперативністю та своєчасністю проведення НСРД уповноваженими оперативними 

підрозділами; 2) порушення процесуальними керівниками та слідчими суддями 

строків розгляду клопотань про проведення НСРД; 3) складання протоколів НСРД 

неуповноваженим суб’єктом; 4) відсутність процесуальної форми проведення 

окремих НСРД в кримінальному процесуальному законодавстві України. 

9. Основними засобами забезпечення отримання доказів, що 

використовуються у ході досудового розслідування злочину, передбаченого ст. 305 

КК України, є такі: 1) тимчасовий доступ до речей та документів; 2) тимчасове 

вилучення майна.  

10. Для підвищення ефективності кримінального процесуального доказування 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні, 

пропонується внести зміни та доповнення до: п. 5 ч. 2 ст. 36; п. 3 ч. 2 ст. 40; 

ч.ч. 1, 3 ст. 41; п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 91; ч. 2 ст. 159; ч. 2 ст. 160; ч. 3 ст. 214 КПК 

України та до ч. 3 ст. 305 КК України, а також доповнити КПК України ст. 214-1 

“Явка з повинною”. 
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ДОДАТКИ 

 

 

Додаток А 

 

Відомості про стан здійснення досудового розслідування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів за 2011-2015 р.р. 
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2011 305 47 102 95 32 124 184 

2012 303 44 93 86 34 132 207 

2013 749 65 536 131 4 57 178 

2014 420 136 232 94 14 37 89 

2015  

(за чотири 

місяці) 

211 121 75 37 2 13 30 
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Додаток Б 

 

Результати 

анкетування слідчих і працівників оперативних підрозділів СБ та МВС 

України з питань кримінального процесуального доказування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні 
1
 

 

Таблиця Б. 1. 

 

Інформація про стаж роботи респондентів 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

До 3-х років 68 27 24 16 

Від 3-х до 5-ти років 82 33 88 58 

Від 5-ти до 10-ти років 76 30 32 21 

Більше 10-ти років 24 10 6 4 

 

Таблиця Б. 2. 

Як Ви відноситися до визначення поняття кримінального процесуального 

доказування як діяльності, що складається з двох взаємозалежних та 

взаємовпливових етапів: 1) отримання доказів; 2) використання доказів для 

встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, в обґрунтуванні доказами своєї правової позиції сторонами 

кримінального провадження? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Позитивно 147 59 78 52 

Негативно 103 41 72 48 

 

Таблиця Б. 3. 

Що Ви розумієте під поняттям предмету кримінального процесуального 

доказування? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Коло обставин, що підлягають доказуванню 

(встановленню) у кримінальному провадженні 

105 42 67 45 

Сукупність кримінальних та кримінально-

процесуальних обставин, що підлягають 

47 19 18 12 

                                                        
1
 В ході анкетування було опитано 250 слідчих і 150 працівників оперативних підрозділів 

СБ та МВС України. 
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доказуванню у кримінальному провадженні 

Факти і обставини, що підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні 

20 8 9 6 

Не можуть дати відповідь на зазначене поняття 78 31 58 38 

 

Таблиця Б. 4. 

Які, на Вашу думку, обставини підлягають доказуванню в кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому 

розслідуванні?  

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Подія кримінального правопорушення  210 84 114 78 

Винуватість підозрюваного, обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення, форма 

вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення  

165 66 104 69 

Вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, а також розмір процесуальних 

витрат 

30 12 13 9 

Обставини, які впливають на ступінь тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення, 

характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття 

кримінального провадження 

200 80 108 72 

Обставини, що є підставою для звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання. 

207 83 111 75 

Обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та 

інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, 

одержані внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення та/або є доходами від такого майна, 

або призначалися (використовувалися) для схиляння 

особи до вчинення кримінального правопорушення, 

фінансування та/або матеріального забезпечення 

кримінального правопорушення чи винагороди за 

його вчинення, або є предметом кримінального 

правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх 

незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, 

пристосовані або використані як засоби чи знаряддя 

вчинення кримінального правопорушення 

0 0 0 0 

Обставини, що є підставою для застосування до 

юридичних осіб заходів кримінально-правового 

0 0 0 0 
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характеру 

 

Таблиця Б. 5. 

Яка, на Вашу думку, обставина викликає найбільші труднощі при доказуванні 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Подія кримінального правопорушення  145 58 94 63 

Винуватість підозрюваного, обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення, форма 

вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення  

30 12 22 15 

Обставини, які впливають на ступінь тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення, 

характеризують особу обвинуваченого, обтяжують 

чи пом’якшують покарання, які виключають 

кримінальну відповідальність або є підставою 

закриття кримінального провадження 

70 28 31 21 

Обставини, що є підставою для звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання. 

5 2 1 1 

 

Таблиця Б. 6. 

Як Ви вважаєте, чи потрібно в КПК закріпити норму, яка б визначала поняття 

суб’єктів кримінального процесуального доказування? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Так 261 80 117 78 

Ні 33 9 13 9 

Важко відповісти 6 11 20 13 

 

Таблиця Б. 7. 

Чи доцільно, на Ваш погляд, при доказуванні події контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів у досудовому розслідуванні встановлювати її предмет? 

Відповідь 
Слідчі Оперативні працівники 

 %  % 

Так 210 84 118 79 

Ні 40 16 32 21 
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Таблиця Б. 8. 

Яким чином, на Ваш погляд, контрабандисти переміщують наркотичні засоби, 

психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські 

засоби через митний кордон України? 

Відповідь 
Слідчі Оперативні працівники 

 %  % 

Поза митним контролем  242 97 141 94 

У зоні митного контролю з 

приховуванням від митного контролю 

240 96 144 96 

Власний варіант відповіді 30 12 12 8 

 

Таблиця Б. 9. 

Які, на Вашу думку, найбільш поширені засоби приховання наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів як предметів контрабанди? 

Відповідь 
Слідчі Оперативні працівники 

 %  % 

Матеріальні об’єкти  203 81 96 64 

Біологічні об’єкти 47 19 54 36 

 

Таблиця Б. 10. 

Як Ви вважаєте, до якого способу переміщення наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів через митний кордон України відноситься контрабанда поза робочим часом, 

установленим для нього, і без виконання митних формальностей, або з незаконним 

звільненням від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем 

посадовими особами органу доходів і зборів? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Поза митним контролем  127 51 68 45 

У зоні митного контролю з 

приховуванням від митного контролю 

93 37 45 30 

Власний варіант відповіді 30 12 37 25 

 

Таблиця Б. 11. 

Як Ви вважаєте, чи обов’язоково при доказуванні контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів встановлювати обставину, передбачену п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК 

України? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Так 183 73 112 75 
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Ні 67 27 38 25 

 

Таблиця Б. 12. 

Як Ви вважаєте, суб’єктом вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів може бути? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Загальний 33 13 30 20 

Спеціальний 15 6 16 11 

Загальний і спеціальний 202 81 104 69 

 

Таблиця Б. 13. 

Як Ви вважаєте, мотив і мета вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів є обов’язковими чи факультативними ознаками суб’єктивної сторони складу 

злочину? 

Відповідь  
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Обов’язковими 67 27 46 31 

Факультативними 183 73 104 69 

 

Таблиця Б. 14. 

Якими, на Вашу думку, є мотиви вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Особистий інтерес (контабандиста як 

споживача наркотичних засобів)  

75 30 43 29 

Корисливий інтерес     

- Фінансовий інтерес 130 52 73 49 

- Службовий інтерес  40 16 19 13 

Власний варіант відповіді 5 2 13 9 

 

Таблиця Б. 15. 

Як, на Вашу думку, повинен діяти слідчий, прокурор у випадку звернення 

особи до них із зізнанням про вчиненення нею контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів? 
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Відповідь 
Слідчі 

Оперативн

і 

працівник

и 

 %  % 

Таке зізнання необхідно оформлюється заявою 

(повідомленням) про вчинене кримінальне 

правопорушення та є приводом для початку 

досудового розслідування 

35 14 36 24 

Таке зізнання використовується як джерело, з якого 

слідчий, прокурор самостійно виявлили обставини, що 

можуть свідчити про вчинене кримінальне 

правопорушення та є приводом для початку 

досудового розслідування 

215 86 114 76 

 

Таблиця Б. 16. 

Чи підтримуєте Ви пропозицію про доповнення чинний КПК України нормою 

214-1 за назвою «Явка з повинною»? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Так 203 81 113 75 

Ні 47 19 37 25 

 

Таблиця Б. 17. 

Чи виникали у Вашій практиці труднощі при доказуванні обставин, що 

характерезують особу обвинуваченого в кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Так 187 75 104 69 

Ні 63 25 46 31 

 

Таблиця Б. 18. 

Як, на Вашу думку, співвідносяться між собою відсутність у діях особи події 

кримінального правопорушення та складу кримінального правопорушення? 

Відповідь 
Слідчі 

 % 

Вони є різними категоріями 22 9 

Вони є тотожними 223 89 

Власний варіант відповіді 5 2 
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Таблиця Б. 19. 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Необхідна оборона - - - - 

Уявна оборона - - - - 

Затримання особи, що вчинила злочин  - - - - 

Крайня необхідність - - - - 

Фізичний або психічний примус 12 5 6 4 

Виконання наказу або розпорядження - - 6 4 

Діяння, пов'язане з ризиком - - - - 

Виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації 

238 95 138 92 

 

Таблиця Б. 20. 

Як Ви вважаєте, в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів потрібно встановлювати вид і розмір заподіяної шкоди?  

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Так 40 16 36 24 

Ні 210 84 114 76 

 

Таблиця Б. 21. 
Чи можливо в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів встановити факт заподіяння моральної шкоди митному органу як 

юридичній особі публічного права у вигляді приниження ділової репутації 

працівників митних органів? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Так 5 2 9 6 

Ні 35 14 30 20 

Практично неможливо 210 84 111 74 

 

 

Таблиця Б. 22. 
Якими, на Ваш погляд, є підстави для звільнення особи від кримінальної 

відповідальності в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів? 
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Відповідь 
Слідчі 

 % 

Дієве каяття  - - 

Примирення винного з потерпілим - - 

Передача особи на поруки 55 22 

Зміна обстановки 28 11 

Закінченням строків давності  167 67 

    

Таблиця Б. 23. 
Як, на Вашу думку, впливає на правозастосовну практику відсудність в 

чинному КПК України положення, яке б визначало поняття засобів отримання 

доказів? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Позитивно 45 18 22 15 

Негативно 145 58 77 51 

Власний варіант відповіді 60 24 51 34 

 

Таблиця Б. 24. 
Які, на Вашу думку, є основними засоби отримання доказів у кримінальних 

провадженнях про проконтрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Слідчі (розшукові) дії 217 87 126 84 

Негласні слідчі (розшукові) дії 22 10 20 13 

Інші процесуальні дії (окремі заходи 

забезпечення кримінального провадження) 

11 3 4 3 

 

Таблиця Б. 25. 
Як Ви відноситися до визначення поняття слідчих (розшукових) дій як 

заходів, що складаються з сукупності пошуко-розшукових, пізнавальних та 

посвідчувальних прийомів, проводяться уповноваженими кримінальним 

процесуальним законом суб'єктом у визначеному для кожного з них порядку з 

метою виявлення й закріплення фактичних даних і відомостей про їх джерела для 

отримання доказів у кримінальному провадженні та їх перевірки? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Позитивно 195 78 109 73 

Негативно 40 16 35 23 

Власний варіант відповіді 15 6 6 4 
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Таблиця Б. 26. 
 Як Ви вважаєте, яка слідча (розшукова) дія є найбільш поширеним засобом 

отримання доказів при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Огляд місцевості, приміщення, 

речей та документів 

177 71 99 66 

Освідування особи 20 8 16 11 

Допит 28 11 18 12 

Залучення експерта 25 10 16 11 

 

Таблиця Б. 27. 
 Як Ви вважаєте, чи потрібно проводити огляд місця затримання особи-

контрабандиста? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Так 183 73 115 77 

Ні 67 27 35 23 

 

Таблиця Б. 28. 
Як Ви вважаєте, чи потрібно під час проведення допиту скаладати протокол 

його проведення? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Так 212 85 119 79 

Ні 38 15 31 21 

 

Таблиця Б. 29. 
Як Ви вважаєте, чи можливо встановити предмет контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів без проведення судово-хімічної експертизи? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Так 30 12 25 17 

Ні 220 88 125 83 

 

Таблиця Б. 30. 
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Як Ви оцінюєте законодавче визначення негласних слідчих (розшукових) дій, 

закріплене в ч. 1 ст. 246 КПК України? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Позитивно 65 26 36 24 

Негативно     

- ним не відображаються всі сутнісні 

ознаки, що притаманні цим діям 

135 54 87 58 

Власний варіант відповіді 50 20 27 18 

 

Таблиця Б. 31. 
Як Ви оцінюєте додатки до протоколів проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій у кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Вони є доказами 60 24 27 18 

Вони є процесуальними джерелами 

доказів 

152 61 99 66 

Власний варіант відповіді 38 15 24 16 

 

Таблиця Б. 32. 
Як Ви вважаєте, чи достатня процесуальна форма проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій як засобів отримання доказів у кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів? 

Відповідь 
Слідчі 

Оперативні 

працівники 

 %  % 

Так 73 29 37 25 

Ні 152 61 87 58 

Власний варіант відповіді 25 10 26 17 
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Додаток В 

 

Результати 

анкетування прокурорів з питань кримінального процесуального доказування 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому 

розслідуванні 
1
 

 

Таблиця В. 1. 

Інформація про стаж роботи респондентів 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

До 3-х років 43 22 

Від 3-х до 5-ти років 95 47 

Від 5-ти до 10-ти років 62 31 

 

Таблиця В. 2. 

Як Ви відноситися до визначення поняття кримінального процесуального 

доказування як діяльності, що складається з двох взаємозалежних та 

взаємовпливових етапів: 1) отримання доказів; 2) використання доказів для 

встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, в обґрунтуванні доказами своєї правової позиції сторонами 

кримінального провадження? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Позитивно 126 63 

Негативно 74 37 

 

Таблиця В. 3. 

Що Ви розумієте під поняттям предмету кримінального процесуального 

доказування? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Коло обставин, що підлягають доказуванню (встановленню) у 

кримінальному провадженні 

114 57 

Сукупність кримінальних та кримінально-процесуальних обставин, 

що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 

36 18 

Факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні 

  

Не можуть дати відповідь на зазначене поняття 50 25 

 

                                                        
1
 В ході анкетування було опитано 200 прокурорів. 
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Таблиця В. 4. 

Які, на Вашу думку, обставини підлягають доказуванню в кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому 

розслідуванні?  

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Подія кримінального правопорушення  186 93 

Винуватість підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета 

вчинення кримінального правопорушення  

182 91 

Вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а 

також розмір процесуальних витрат 

10 5 

Обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу 

обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які 

виключають кримінальну відповідальність або є підставою 

закриття кримінального провадження 

180 90 

Обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

184 92 

Обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше 

майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є 

доходами від такого майна, або призначалися 

(використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення, фінансування та/або 

матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи 

винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального 

правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним 

обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або 

використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального 

правопорушення 

0 0 

Обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру 

0 0 

 

Таблиця В. 5. 

Яка, на Вашу думку, обставина викликає найбільші труднощі при доказуванні 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Подія кримінального правопорушення  96 48 

Винуватість підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета 

150 75 



 

 

252 

вчинення кримінального правопорушення  

Обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу 

обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які 

виключають кримінальну відповідальність або є підставою 

закриття кримінального провадження 

72 36 

Обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

4 2 

 

Таблиця В. 6. 

Як Ви вважаєте, чи потрібно в КПК закріпити норму, яка б визначала поняття 

суб’єктів кримінального процесуального доказування? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Так 124 62 

Ні 36 18 

Важко відповісти 40 20 

 

Таблиця В. 7. 

Чи доцільно, на Ваш погляд, при доказуванні події контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів у досудовому розслідуванні встановлювати її предмет? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Так 168 84 

Ні 32 16 

 

Таблиця В. 8. 

Яким чином, на Ваш погляд, контрабандисти переміщують наркотичні засоби, 

психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські 

засоби через митний кордон України? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Поза митним контролем  194 97 

У зоні митного контролю з 

приховуванням від митного контролю 

192 96 

Власний варіант відповіді 24 12 

 

Таблиця В. 9. 

Як Ви вважаєте, до якого способу переміщення наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів через митний кордон України відноситься контрабанда поза робочим часом, 

установленим для нього, і без виконання митних формальностей, або з незаконним 
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звільненням від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем 

посадовими особами органу доходів і зборів? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Поза митним контролем  124 62 

У зоні митного контролю з 

приховуванням від митного контролю 

58 29 

Власний варіант відповіді 18 9 

 

Таблиця В. 10. 

Як Ви вважаєте, чи обов’язоково при доказуванні контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів встановлювати обставину, передбачену п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК 

України? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Так 168 84 

Ні 32 16 

 

Таблиця В. 11. 

Як Ви вважаєте, суб’єктом вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів є? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Загальний 64 32 

Спеціальний 20 10 

Загальний і спеціальний 116 58 

 

Таблиця В. 12. 

Як Ви вважаєте, мотив і мета вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів є обов’язковими чи факультативними ознаками суб’єктивної сторони складу 

злочину? 

Відповідь  
Прокурори 

 % 

Обов’язковими 32 16 

Факультативними 168 84 

 

Таблиця В. 13. 

Якими, на Вашу думку, є мотиви вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів? 

Відповідь Прокурори 
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 % 

Особистий інтерес (контабандиста як 

споживача наркотичних засобів)  

44 22 

Корисливий мотив   

- Фінансовий інтерес 116 58 

- Службовий інтерес  34 17 

Власний варіант відповіді 6 3 

 

Таблиця В. 14. 

Як, на Вашу думку, повинен діяти слідчий, прокурор у випадку звернення 

особи до них із зізнанням про вчиненення нею контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Таке зізнання оформлюється заявою (повідомленням) про вчинене 

кримінальне правопорушення та є приводом для початку досудового 

розслідування 

18 9 

Таке зізнання використовується як джерело, з якого слідчий, 

прокурор самостійно виявлили обставини, що можуть свідчити про 

вчинене кримінальне правопорушення та є приводом для початку 

досудового розслідування 

182 91 

 

Таблиця В. 15. 

Чи підтримуєте Ви пропозицію про доповнення чинний КПК України нормою 

214-1 за назвою «Явка з повинною»? 

 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Так 184 92 

Ні 16 8 

Таблиця В. 16. 

Чи зустрічалися у Вашій практиці випадки, коли в кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів встановлювалися 

обставини, що обтяжуть покрання? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Так 180 90 

Ні 20 10 

 

Таблиця В. 17. 

Чи виникали у Вашій практиці труднощі при доказуванні обставин, що 

характерезують особу обвинуваченого в кримінальних провадженнях про 
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контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Так 176 88 

Ні 24 12 

 

Таблиця В. 18. 

Як, на Вашу думку, співвідносяться між собою відсутність у діях особи події 

кримінального правопорушення та складу кримінального правопорушення? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Вони є різними категоріями 24 12 

Вони є тотожними 168 84 

Власний варіант відповіді 8 4 

 

Таблиця В. 19. 

Якими, на Ваш погляд, є підстави, що виключають кримінальну 

відповідальність за вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів? 

 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Необхідна оборона - - 

Уявна оборона - - 

Затримання особи, що вчинила злочин  - - 

Крайня необхідність - - 

Фізичний або психічний примус 4 2 

Виконання наказу або розпорядження - - 

Діяння, пов'язане з ризиком - - 

Виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації 

196 98 

 

 

 

Таблиця В. 20. 

Як Ви вважаєте, в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів потрібно встановлювати вид і розмір заподіяної шкоди?  

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Так 192 96 

Ні 8 4 
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Таблиця В. 21. 
Чи можливо в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів встановити факт заподіяння моральної шкоди митному органу як 

юридичній особі публічного права? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Так 2 1 

Ні 10 5 

Практично неможливо 188 94 

 

Таблиця В. 22. 

Якими, на Ваш погляд, є підстави для звільнення особи від кримінальної 

відповідальності в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів? 

 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Дієве каяття  - - 

Примирення винного з потерпілим - - 

Передача особи на поруки 24 12 

Зміна обстановки 32 16 

Закінченням строків давності  144 72 

 

Таблиця В. 23. 
Як, на Вашу думку, впливає на правозастосовну практику відсудність в 

чинному КПК України положення, яке б визначало поняття засобів отримання 

доказів? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Позитивно 34 17 

Негативно 130 65 

Власний варіант відповіді 36 18 

 

 

Таблиця В. 24. 
Які, на Вашу думку, є основними засоби отримання доказів у кримінальних 

провадженнях проконтрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Слідчі (розшукові) дії 192 96 
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Негласні слідчі (розшукові) дії 4 2 

Інші процесуальні дії (окремі заходи 

забезпечення кримінального провадження) 

4 2 

 

Таблиця В. 25. 
Як Ви відноситися до визначення поняття слідчих (розшукових) дій як 

заходів, що складаються з сукупності пошуко-розшукових, пізнавальних та 

посвідчувальних прийомів, проводяться уповноваженими кримінальним 

процесуальним законом суб'єктом у визначеному для кожного з них порядку з 

метою виявлення й закріплення фактичних даних і відомостей про їх джерела для 

отримання доказів у кримінальному провадженні та їх перевірки? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Позитивно 152 76 

Негативно 16 8 

Власний варіант відповіді 32 16 

 

Таблиця В. 26. 
 Як Ви вважаєте, яка слідча (розшукова) дія є найбільш поширеним засобом 

отримання доказів при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Огляд місцевості, приміщення, речей та 

документів 

168 84 

Освідування особи 6 3 

Допит 10 5 

Залучення експерта 16 8 

 

Таблиця В. 27. 
 Як Ви вважаєте, чи потрібно проводити огляд місця затримання 

контрабандиста наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Так 132 66 

Ні 68 34 

 

Таблиця В. 28. 
Як Ви вважаєте, чи потрібно під час проведення допиту скаладати протокол 

його проведення? 

Відповідь Прокурори 
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 % 

Так 176 88 

Ні 24 12 

 

Таблиця В. 29. 
Як Ви вважаєте, чи можливо встановити предмет контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів без проведення судово-хімічної експертизи? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Так 10 5 

Ні 190 95 

 

Таблиця В. 30. 
Як Ви оцінюєте законодавче визначення негласних слідчих (розшукових) дій, 

закріплене в ч. 1 ст. 246 КПК України? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Позитивно 24 12 

Негативно   

- ним не відображаються всі сутнісні 

ознаки, що притаманні цим діям 

134 67 

Власний варіант відповіді 42 21 

 

Таблиця В. 31. 
Як Ви оцінюєте додатки до протоколів проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій у кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Вони є доказами 48 24 

Вони є процесуальними джерелами 

доказів 

106 53 

Власний варіант відповіді 46 23 

 

Таблиця В. 32. 
Як Ви вважаєте, чи достатня процесуальна форма проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про контрабанду 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 
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Так 30 15 

Ні 146 73 

Власний варіант відповіді 24 12 

Таблиця В. 33. 
Хто найчастіше виступає ініціатором про необхідність проведення 

тимчасового доступу до речей та документів у кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів? 

Відповідь 
Прокурори 

 % 

Сторона обвинувачення 176 88 

Сторона захисту 24 12 
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Додаток Г 

Результати 

анкетування суддів з питань кримінального процесуального доказування 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому 

розслідуванні 
1
 

 

 

Таблиця Г. 1. 

Інформація про стаж роботи респондентів 

Відповідь 
Судді 

 % 

До 3-х років 14 28 

Від 3-х до 5-ти років 27 54 

Від 5-ти до 10-ти років 9 18 

 

 

Таблиця Г. 2. 

Що Ви розумієте під поняттям предмету кримінального процесуального 

доказування? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Коло обставин, що підлягають доказуванню (встановленню) у 

кримінальному провадженні 

31 63 

Сукупність кримінальних та кримінально-процесуальних обставин, 

що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 

13 25 

Факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні 

2 4 

Не можуть дати відповідь на зазначене поняття 4 8 

 

Таблиця Г. 3. 

Які, на Вашу думку, обставини підлягають доказуванню в кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому 

розслідуванні?  

 

 

Відповідь 
Судді 

 % 

Подія кримінального правопорушення  48 96 

Винуватість підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні 49 98 

                                                        
1
 В ході анкетування було опитано 50 суддів (слідчих суддів). 
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кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета 

вчинення кримінального правопорушення  

Вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а 

також розмір процесуальних витрат 

15 5 

Обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу 

обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які 

виключають кримінальну відповідальність або є підставою 

закриття кримінального провадження 

47 94 

Обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

46 93 

Обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, 

які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок 

вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від 

такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння 

особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування 

та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення 

чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального 

правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, 

або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як 

засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення 

0 0 

Обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру 

0 0 

 

Таблиця Г. 4. 

Як Ви вважаєте, чи потрібно в КПК закріпити норму, яка б визначала поняття 

суб’єктів кримінального процесуального доказування? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Так 35 69 

Ні 10 21 

Важко відповісти 5 10 

 

Таблиця Г. 5. 

Чи доцільно, на Ваш погляд, при доказуванні події контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів у досудовому розслідуванні встановлювати її предмет? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Так 42 84 

Ні 8 16 
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Таблиця Г. 6. 

Чи підтримуєте Ви пропозицію про доповнення чинний КПК України нормою 

214-1 за назвою «Явка з повинною»? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Так 48 96 

Ні 2 4 

 

Таблиця Г. 7. 

Чи зустрічалися у Вашій практиці випадки, коли в кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів встановлювалися 

обставини, що обтяжуть покрання? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Так 48 96 

Ні 2 4 

 

Таблиця Г. 8. 

Як, на Вашу думку, співвідносяться між собою відсутність у діях особи події 

кримінального правопорушення та складу кримінального правопорушення? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Вони є різними категоріями 9 17 

Вони є тотожними 39 79 

Власний варіант відповіді 2 4 

 

Таблиця Г. 9. 

Якими, на Ваш погляд, є підстави, що виключають кримінальну 

відповідальність за вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Необхідна оборона - - 

Уявна оборона - - 

Затримання особи, що вчинила злочин  - - 

Крайня необхідність - - 

Фізичний або психічний примус 1 3 

Виконання наказу або розпорядження - - 

Діяння, пов'язане з ризиком - - 

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 

49 97 
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Таблиця Г. 10. 

Як Ви вважаєте, в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів потрібно встановлювати вид і розмір заподіяної шкоди?  

Відповідь 
Судді 

 % 

Так 48 97 

Ні 2 3 

 

 

Таблиця Г. 11. 
Чи можливо в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів встановити факт заподіяння моральної шкоди митному органу як 

юридичній особі публічного права? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Так - - 

Ні 15 3 

Практично неможливо 35 97 

 

Таблиця Г. 12. 

Якими, на Ваш погляд, є підстави для звільнення особи від кримінальної 

відповідальності в кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Дієве каяття  - - 

Примирення винного з потерпілим - - 

Передача особи на поруки 3 6 

Зміна обстановки 2 5 

Закінченням строків давності  45 89 

 

Таблиця Г. 13. 
Як, на Вашу думку, впливає на правозастосовну практику відсудність в 

чинному КПК України положення, яке б визначало поняття засобів отримання 

доказів? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Позитивно 7 14 

Негативно 32 63 

Власний варіант відповіді 11 23 
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Таблиця Г. 14. 
Як Ви оцінюєте законодавче визначення негласних слідчих (розшукових) дій, 

закріплене в ч. 1 ст. 246 КПК України? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Позитивно 5 11 

Негативно   

- ним не відображаються всі сутнісні 

ознаки, що притаманні цим діям 

32 63 

Власний варіант відповіді 13 26 

 

Таблиця Г. 15. 
Як Ви вважаєте, чи достатня процесуальна форма проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про контрабанду 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Так 8 17 

Ні 38 76 

Власний варіант відповіді 4 7 

 

Таблиця Г. 16. 
Чи траплялися у Вашій практиці випадки, коли сторона захисту оскаржувала 

дії прокурорів стосовно необгрунтованої відмови стороні захисту в проведенні 

відповідної негласної слідчої (розшукового) дії? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Так 38 76 

Ні 12 24 

 

Таблиця Г. 17. 
 Хто найчастіше виступає ініціатором про необхідність проведення 

тимчасового доступу до речей та документів у кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Сторона обвинувачення 47 93 

Сторона захисту 3 7 
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Таблиця Г. 18. 
 Які типові помилки допускає сторона обвинувачення при складанні клопотань 

про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів? 

Відповідь 
Судді 

 % 

Відсутність належним чином засвідченої копії витягу з ЄРДР щодо 

кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання 

39 78 

Незазначення в клопотанні правової кваліфікації кримінального 

правопорушення, а лише вказівка на статтю 305 КК України  

38 76 

Відсутність повних та конкретних відомостей про речі і документи, 

тимчасовий доступ до яких планується отримати 

37 77 
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Додаток Д 
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