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НАСИЛЬНИЦЬКЕ ЗНИКНЕННЯ ЛЮДИНИ 
ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Вступ. Конституція України передбачає захист прав і свобод кожного громадя-
нина та проголошує, що людина, її життя, здоров’я, честь та гідність, недоторка-
ність і безпека визначаються найвищою соціальною цінністю (стаття 3) [1]. Успіх 
цієї діяльності значною мірою залежить від теоретичних розробок протидії окре-
мим видам злочинів та ефективної діяльності правоохоронних органів у боротьбі з 
тяжкими та особливо тяжкими злочинами корисливо-насильницького спрямуван-
ня. Реальне забезпечення дотримання цих прав гарантується нормами криміналь-
ного законодавства, які встановлюють відповідальність за посягання на свободу та 
недоторканність особи. Йдеться, зокрема, про кримінально-правові засоби, передба-
чені статтею 146-1 Кримінального кодексу України «Насильницьке зникнення» [2].

Не зважаючи на прийняття значної кількості міжнародних угод щодо міжна-
родно-правого захисту осіб від насильницьких зникнень, залишаються недостат-
ньо врегульованими такі питання, як: визначення насильницького зникнення як 
злочину проти людяності; заборона використання актів насильницького зникнен-
ня в рамках боротьби з тероризмом; механізм притягнення до відповідальності за 
скоєння вказаного злочину; відсутність єдиного підходу під час розгляду випадків 
насильницького зникнення органами міжнародного правосуддя.

Результати дослідження. Криміналістичне забезпечення діяльності у сфері 
насильницького зникнення людини необхідно реалізовувати на підставі пріоритет-
ності дотримання положень багатосторонніх міжнародних договорів, що регламен-
тують права і свободи людини [3, с. 126–130]. Це Загальна декларація прав людини 
1948 р. [4, с. 6–9], Конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 р.,  
а також Перший протокол та протоколи № 2, 4, 7, 11 до неї [5], Міжнародний пакт 
про громадянські і політичні права 1966 р. [6, с. 9–19], Перша резолюція з питань 
насильницьких зникнень 1978 р., Конвенція проти катувань та інших жорстоких 
нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 
1984 р. [7, с. 37–44], Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюд-
ському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 1987 р. 
[8; 9, с. 128–131], Декларація про захист усіх осіб від насильницького зникнення 
1992 р. [10], Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зник-
нень 2006 р. [11], до якої Україна приєдналася у 2015 р. [12].

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року – це рішення Генераль-
ної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН), один із найважливіших міжна-
родних документів, що став основою міжнародно-правового захисту прав людини 
і громадянина [4, с. 6–9]. У Декларації регламентовано особисті, політичні, соці-
ально-економічні права людини. Зокрема, під час криміналістичного забезпечення  
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діяльності Національної поліції України в процесі розшуку безвісно відсутніх осіб 
мають бути дотриманими: право на життя, свободу та особисту недоторканість; 
свобода від катувань, чи жорсткого, нелюдського, такого, що принижує гідність, 
поводження і покарання; право на ефективне відновлення у правах; свобода від 
довільного арешту, затримання чи вигнання; право на справедливий і гласний роз-
гляд незалежним і безстороннім судом; право вважатися невинуватим, поки вину-
ватість не буде встановлена; свобода від незаконного втручання в особисте і сімейне 
життя; право на недоторканність житла, таємницю кореспонденції.

Значущими в контексті досліджуваної проблематики є положення Європей-
ської конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року [5]. Так, ч. 1 
ст. 2 цієї Конвенції зобов’язує держави вживати необхідних заходів для захисту 
життя осіб, які перебувають під їх юрисдикцією. Тобто влада повинна вживати 
превентивних заходів для захисту людини, життя якої наражається на небезпеку 
злочинних дій з боку іншої особи. Держава має виконувати позитивне зобов’язан-
ня щодо охорони життя, органи влади повинні виявляти відомості про наявність 
реальної або можливої загрози життю третіх осіб, а також застосовувати певні 
запобіжні заходи в межах своєї компетенції.

Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 року, 
Перший протокол та протоколи № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції мають важливе зна-
чення для правозастосовної діяльності, адже зміст цих документів відображає два 
основні аспекти їхньої дії – матеріально-правовий і процесуальний. Детально рег-
ламентовано основні права і свободи людини, гарантовано право на життя, свободу 
й особисту недоторканність, повагу до приватного та сімейного життя, заборонено 
катування, гарантовано право на справедливий судовий розгляд, ефективні засо-
би захисту, закріплено недопустимість покарання поза законом тощо (ст. 2–15). 
Увагу акцентовано на створенні та функціонуванні Європейського суду з прав лю-
дини – найавторитетнішого судового органу, рішення якого є обов’язковими для 
держав – учасниць Конвенції (розділ ІІ) [5]. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року закріплює 
право людини на свободу й особисту недоторканність (ст. 9), гуманне поводження  
і повагу до гідності, притаманній людській особі (ст. 10); на рівність перед законом 
і судом, дотримання презумпції невинуватості особи (ст. 14) тощо [6, с. 9–19].

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року визначає, що «жод-
на людина не може зазнавати катувань чи нелюдського або такого, що принижує  
її гідність, поводження чи покарання» (ст. 3) [7, с. 37–44]. 

З цією метою Конвенція тлумачить термін «катування» як «будь-яку дію, якою 
будь-якій особі навмисне заподіюються сильний біль або фізичне чи моральне 
страждання, з метою: отримання від неї або від третьої особи показань чи визнан-
ня; покарання її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона 
підозрюється; залякування чи примушування її або третьої особи; з будь-якої 
причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого виду, коли такий біль або 
страждання заподіюються державними посадовими особами чи іншими особами, 
які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної 
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згоди. В цей термін не включаються біль або страждання, що виникли внаслідок 
лише законних санкцій, невіддільні від цих санкцій чи спричиняються ними ви-
падково» (ст. 1) [7, с. 37–44]. Стаття 15 Конвенції наголошує, що показання особи, 
які були отримані в результаті катування, не допускаються як докази у справі, за 
винятком тих, які викривають діяльність особи, обвинуваченої в катуванні. 

Ратифікувавши перелічені міжнародні договори, Україна зобов’язалася вжи-
вати ефективних законодавчих, адміністративних, судових та інших заходів для 
недопущення порушення прав людини, а в разі виявлення – забезпечити їх швид-
ке та неупереджене розслідування на підставі законодавства, надавати допомогу 
стосовно цих питань іншим державам – учасницям Конвенції [3, с. 129]. 

Важливе значення має дотримання положень міжнародних документів недо-
говірного характеру, зокрема, Кодексу поведінки посадових осіб з підтримування 
правопорядку, прийнятого Генеральною Асамблеєю ООН 1979 року, Резолюції  
№ 43/173 Генеральної Асамблеї ООН 1988 року «Звід принципів захисту всіх осіб, 
які підлягають затриманню чи ув’язненню в будь-якій формі», Десяти основних 
правозахисних стандартів правильної поведінки для правоохоронних органів 
1988 року, що ґрунтуються на стандартах ООН та Ради Європи стосовно дотриман-
ня прав людини, забезпечення законності кримінального провадження. 

В умовах сьогодення надзвичайно важливим є положення міжнародного гу-
манітарного права, що спрямоване на обмеження наслідків збройних конфліктів  
і запобігання зникненню людей. Ідеться про Женевську конвенцію 1949 року про 
захист жертв війни й Додаткові протоколи I і II до неї 1977 року.

Окрему групу становлять міжнародні договори України, які регламентують 
міжнародне співробітництво компетентних органів держав у сфері розшуку безвіс-
но відсутніх осіб. У кримінальному провадженні процесуальні дії з метою розшуку 
безвісно відсутніх осіб, криміналістичного забезпечення цієї діяльності, розсліду-
вання злочинів, пов’язаних із безвісною відсутністю людей, реалізують у межах 
міжнародної правової допомоги. 

Так, згідно зі ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у криміналь-
них справах 1959 року «Договірні Сторони зобов’язалися надавати одна одній, 
відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримі-
нальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання 
про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сто-
рони» [13, с. 112–232].

Явище насильницьких зникнень викликало занепокоєння ООН, котра почина-
ючи з 70-х років ХХ століття вжила низку заходів для протидії йому. Перша резо-
люція з питань насильницьких зникнень була прийнята Генеральною Асамблеєю 
ООН у 1978 році, котра до того часу розглядала дане питання лише у тому разі, 
якщо цього вимагало становище у тій чи іншій країні. У своїй резолюції 1978 року 
Генасамблея звернулась до держав – членів ООН із закликом співробітничати 
зі спеціалізованими організаціями ООН у справі розшуку та встановлення міс-
цезнаходження осіб, що зникли безвісти. У 1980 році Комісія з прав людини ви-
рішила створити робочу групу з насильницьких або недобровільних зникнень. Ця 
група склала перелік заходів превентивного характеру та заходів протидії, котрі 
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мали вживатися державами для того, щоб викорінити практику насильницьких  
зникнень. 

Згідно з Декларацією про захист усіх осіб від насильницького зникнення, 
що була проголошена Генеральною Асамблеєю в резолюції 47/133 від 18 грудня 
1992 року, випадки насильницьких зникнень мають місце, коли «особи піддають-
ся арешту, затримуються або викрадаються проти їхньої волі чи в будь-який інший 
спосіб позбавляються волі посадовими особами різноманітних ланок чи рівнів уря-
ду, організованими групами або приватними особами, що діють від імені уряду, за 
його прямої чи непрямої підтримки, з його дозволу або згоди, за подальшої відмови 
повідомити про долю чи місцезнаходження таких осіб або визнати позбавлення їх 
волі, що робить цих осіб поза захистом закону» [10; 14, с. 3]. Будь-який акт насиль-
ницького зникнення є образою людської гідності. Він засуджується як заперечен-
ня цілей Статуту Організації Об’єднаних Націй і як серйозне і кричуще порушення 
прав людини і основних свобод, проголошених у Загальній декларації прав людини 
(1950 р.) та підтверджених і розвинених у міжнародних документах, які стосують-
ся цієї галузі. Будь-який акт насильницького зникнення ставить осіб, які зазна-
ли цього, поза захистом закону, а також спричиняє тяжкі страждання їм та їхнім 
сім’ям. Він є порушенням норм міжнародного права, яке гарантує, зокрема, право 
на визнання правосуб’єктності особистості, право на свободу і безпеку особистості 
і право не зазнавати катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих 
гідність видів поводження і покарання. Він є також порушенням права на життя 
чи є серйозною загрозою для цього права.

Відповідно до Декларації систематичні зникнення є злочином проти людяності 
і порушують право на визнання правосуб’єктності особистості, право на свободу і 
безпеку особистості і право не зазнавати катувань; вони також є порушенням права 
на життя або становлять серйозну загрозу для нього. Держави зобов’язані вжива-
ти ефективних законодавчих, адміністративних, судових та інших заходів з метою 
запобігання і припинення актів насильницького зникнення, зокрема, передбачити 
у кримінальному законодавстві, що такі акти складають тривалий злочин, і вста-
новити громадянську відповідальність.

Всесвітня конференція з прав людини, що відбулася у Відні 14–25 червня 
1993 року, привітала прийняття Генеральною Асамблеєю Декларації і закликала 
усі держави «вжити ефективних законодавчих, адміністративних, судових та ін-
ших заходів з метою запобігання, припинення і покарання актів насильницьких 
зникнень». Всесвітня конференція знову підтвердила «обов’язок усіх держав за 
будь-яких обставин проводити розслідування у випадках, коли є підстави думати, 
що на території, яка знаходиться під їх юрисдикцією, мали місце насильницькі 
зникнення і – якщо твердження відповідають дійсності – піддавати судовому пе-
реслідуванню осіб, що винуваті у їх скоєнні». З 1993 року Комісія з прав людини 
регулярно приймає резолюції, в яких вона з посиланням на Декларацію закликає 
усі уряди вживати відповідних законодавчих та інших заходів для запобігання  
і покарання актів насильницьких зникнень і вживати з цією метою заходів на  
національному і регіональному рівнях і у співробітництві з Організацією Об’єдна-
них Націй [14, с. 11].
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У період до створення особливих міжнародних механізмів, покликаних займа-
тися проблемою насильницьких зникнень, судово-правова практика різних між-
народних органів, зокрема Комітету з прав людини Організації Об’єднаних На-
цій, Міжамериканського суду з прав людини, Європейського суду з прав людини 
і Палати з прав людини для Боснії і Герцеговини сприяли подальшому розвитку 
нормативних принципів, що стосуються насильницьких зникнень. У 2001 році Ко-
місія з прав людини звернулася з проханням до незалежного експерта розглянути 
існуючі міжнародні кримінально-правові рамки і норми прав людини, що стосу-
ються захисту від насильницьких або недобровільних зникнень, і виявити пробіли 
для того, щоб забезпечити повний захист від подібних зникнень. У своїй доповіді 
незалежний експерт дійшов висновку, що право не піддаватися насильницькому 
зникненню не закріплене в рамках якого-небудь універсального договору і що іс-
нує багато пробілів у плані конкретних превентивних заходів, а також ефективних 
засобів правового захисту та відшкодування шкоди для жертв. Такі пробіли в між-
народній правовій системі обґрунтовували необхідність розробки нового договору 
[14, с. 12].

Відповідно до ст. 6 Мінської конвенції 1993 року з Протоколом 1997 року дого-
вірні сторони надають одна одній правову допомогу шляхом виконання процесу-
альних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної договірної сторо-
ни, зокрема: «…розшуку осіб, здійснення кримінального переслідування, видачі 
осіб для їх притягнення до кримінальної відповідальності або приведення вироку 
до виконання…» [15, с. 463–497]. 

Зазначене притаманно й двостороннім міжнародним договорам України. На-
приклад, відповідно до ст. 1 Договору між Україною та Федеративною Республі-
кою Бразилія про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2002 року, 
така допомога передбачає: «a) отримання показань або заяв осіб; b) забезпечення 
документами, протоколами й іншими предметами; c) встановлення місцезнахо-
дження чи ідентифікацію фізичних або юридичних осіб і предметів; d) вручення 
документів; e) передачу осіб, які перебувають під вартою, для дачі показань або  
з іншою метою; f) здійснення розшуку і вилучення; g) заходи, пов’язані з арештом 
та конфіскацією майна, реституцією і стягненням штрафів; h) будь-яку іншу фор-
му допомоги, що не заборонена законодавством запитуваної Сторони» [16].

Після публікації доповіді незалежного експерта Комісія з прав людини при-
йняла в 2003 році рішення взятися за розробку такого договору. У переговорному 
процесі, що тривав три роки, брали участь понад 70 держав, а також численні неу-
рядові організації, асоціації родичів зниклих осіб і експертів. У результаті Між-
народна конвенція для захисту всіх осіб від насильницьких зникнень була при-
йнята Генеральною Асамблеєю в грудні 2006 року [11]. Вона набере чинності після  
її ратифікації 20 країнами. На відміну від Декларації, Конвенція є документом, що 
має обов’язкову юридичну силу. У її основу лягли положення Декларації, проте 
вона також містить нові стандарти і розвиває колишні, які вже були проголоше-
ні в тексті Декларації. Крім того, між двома вказаними документами є принципо-
во важлива відмінність у вигляді органу, що передбачається у рамках Конвенції,  
із спостереження за здійсненням.
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Конвенція ділиться на три частини. У частині першій містяться положення, 
що стосуються суті документа, і основний акцент робиться на зобов’язаннях дер-
жав-учасниць із попередження таких злочинів і покарання за їх вчинення. Згід-
но з частиною другою засновується Комітет із насильницьких зникнень. Нарешті,  
в частині третій викладені формальні вимоги щодо підписання, набуття чинності, 
поправок і взаємозв’язку між Конвенцією і міжнародним гуманітарним правом. 
Відзначається також, що підлягають застосуванню будь-які сприятливіші поло-
ження про захист осіб від насильницьких зникнень, які містяться в міжнародному 
праві або внутрішньодержавному законодавстві. Прийняття Конвенції знаменує 
собою суттєвий прогрес у галузі міжнародного права, особливо оскільки в ній зу-
мовлюється невіддільне право не піддаватися насильницькому зникненню.

У Міжнародній конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень 
2006 р. зазначено, що жодні виключні обставини, якими б вони не були, чи то стан 
війни або загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи інший надзвичай-
ний стан, не можуть слугувати виправданням насильницького зникнення. Для 
цілей цієї Конвенції насильницьким зникненням уважається арешт, затримання, 
викрадення чи позбавлення волі в будь-якій іншій формі представниками держави 
чи особами або групами осіб, які діють з дозволу, за підтримки чи за згодою держа-
ви, при подальшій відмові визнати факт позбавлення волі або приховування даних 
про долю чи місцезнаходження зниклої особи, унаслідок чого цю особу залишено 
без захисту закону. Кожна держава-учасниця вживає відповідних заходів для роз-
слідування дій, визначених у ст. 2, що вчиняються особами чи групами осіб, які 
діють без дозволу, підтримки чи згоди держави, і для видання правосуддю відпові-
дальних за це осіб.

Висновки. Окремо варто зауважити, що стаття 4 Конвенції зобов’язує дер-
жав-учасниць вживати необхідних заходів для того, щоб насильницьке зникнен-
ня кваліфікувалося як правопорушення в її кримінальному праві. Однак до липня 
2018 року вітчизняний законодавець не поспішав виокремлювати в КК самостій-
ну норму про відповідальність за вказане діяння. У зв’язку з цим правозахисни-
ки нарікали на те, що інертність українського законодавця не дає можливості для 
адекватного застосування положень Конвенції на практиці [17]. Відзначимо, що 
у цей час у спеціальній літературі висловлювалися різні думки стосовно доціль-
ності чи недоцільності криміналізації насильницького зникнення. Так, О.Г. Колб 
та В.В. Кондратишина [18] заперечували відповідну доцільність, а К.П. Задоя [19] 
висловлювався за необхідність виокремлення такої норми. Врешті-решт Закон 
України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», прийнятий Верховною Ра-
дою України 12 липня 2018 року, вступивши у законну силу 2 серпня 2018 року 
[20] вніс зміни до ряду нормативно-правових актів, зокрема до Кримінального ко-
дексу України, доповнивши його новою статтею 146-1 «Насильницьке зникнення» 
[21, с. 206]. 

До вказаного часу було відсутнє належне регулювання правового статусу осіб, 
зниклих безвісти, що було прогалиною чинного законодавства України, необхід-
ність усунення якої загострилася у зв’язку зі збройним конфліктом в Автономній 
Республіці Крим та на сході України.
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Анотація
Войтович Є. М. Насильницьке зникнення людини як об’єкт криміналістичного дослідження. – 

Стаття.
У статті розкрито генезис правового регулювання захисту людини від насильницьких зникнень. 

Надано характеристику головним нормативно-правовим прогалинам у питаннях захисту людини від 
насильницького зникнення, зокрема в змісті Міжнародної конвенції 2006 р., що є перешкодою ефек-
тивному захисту та запобіганню актів насильницького зникнення. Визначена необхідність закріплен-
ня насильницького зникнення не тільки у кримінальному національному законодавстві як окремого 
злочину, а й інших нормативно-правових актах щодо відшкодування шкоди, завданої таким злочи-
ном. З’ясовано, що для досягнення цілей Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильниць-
ких зникнень уважається насильницьким зникненням: арешт, затримання, викрадення чи позбавлен-
ня волі в будь-якій іншій формі представниками держави чи особами або групами осіб, які діють з 
дозволу, за підтримки чи за згодою держави, при подальшій відмові визнати факт позбавлення волі 
або приховування даних про долю чи місцезнаходження зниклої особи, унаслідок чого цю особу зали-
шено без захисту закону. Кожна держава-учасниця вживає відповідних заходів для розслідування дій, 
визначених у ст. 2, що вчиняються особами чи групами осіб, які діють без дозволу, підтримки чи згоди 
держави, і для видання правосуддю відповідальних за це осіб. Наголошено, що у період до створен-
ня особливих міжнародних механізмів, покликаних займатися проблемою насильницьких зникнень, 
судово-правова практика різних міжнародних органів, зокрема Комітету з прав людини Організації 
Об’єднаних Націй, Міжамериканського суду з прав людини, Європейського суду з прав людини і Па-
лати з прав людини для Боснії і Герцеговини, сприяли подальшому розвитку нормативних принципів, 
що стосуються насильницьких зникнень. Зроблено висновок, що стаття 4 Конвенції зобов’язує дер-
жав-учасниць вживати необхідних заходів для того, щоб насильницьке зникнення кваліфікувалося 
як правопорушення в її кримінальному праві. Однак до липня 2018 року вітчизняний законодавець 
не поспішав виокремлювати в КК самостійну норму про відповідальність за вказане діяння. У зв’язку 
з цим правозахисники нарікали на те, що інертність українського законодавця не дає можливості для 
адекватного застосування положень Конвенції на практиці.

Ключові слова: насильницьке зникнення, людина, правове регулювання, міжнародно-правові  
документи.

Summary
Voitovych Ye. M. Violent disappearance of a person as an object of forensic investigation. – Article.
The article reveals the genesis of legal regulation of the protection of human beings against 

violent disappearances. It characterizes the main legal loopholes in protecting a person from enforced 
disappearance, in particular in the content of the 2006 International Convention, which is an obstacle 
to effective protection and prevention of acts of enforced disappearance. The necessity of fixing the 
enforced disappearance not only in the criminal national legislation as a separate crime, but also other 
normative legal acts for compensation of the damage caused by such a crime has been determined. It has 
been established that in order to achieve the objectives of the International Convention for the Protection 
of All Persons from Enforced Disappearance, the arrest, arrest, detention, abduction or imprisonment of 
any other form by a representative of the State or by persons or groups of persons acting with the support 
is considered or with the consent of the State, upon further refusal to admit the fact of deprivation of 
liberty or withholding of data on the fate or location of the missing person, leaving the person without 
the protection of the law. Each State Party shall take the appropriate measures to investigate the actions 
set out in Art. 2, committed by persons or groups of persons acting without the permission, support or 
consent of the state, and to bring to justice those responsible. It is emphasized that, in the run-up to specific 
international mechanisms to address the issue of enforced disappearances, the jurisprudence of various 
international bodies, including the United Nations Human Rights Committee, the Inter-American Court 
of Human Rights, the European Court of Human Rights and the human rights for Bosnia and Herzegovina 
have fostered the further development of normative principles on enforced disappearances. It is concluded 
that Article 4 of the Convention obliges States Parties to take the necessary measures to make violent 
disappearance an offense under its criminal law. However, by July 2018, the domestic legislator was in no 
hurry to separate from the CC a separate rule on the responsibility for the said act. In this regard, human 
rights activists have complained that the inertia of the Ukrainian legislature does not allow for the proper 
application of the provisions of the Convention in practice.
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