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ПЕРЕШКОДЖАННЯ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННЮ 

«ІНШИМ ЧИНОМ>> ЯК ПІДСТАВА ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗЛІ ІОБІЖІІОГО ЗЛХОДУ 

Відпоnі.JІІО ;:ro п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, одпісю із підетаn за
стосуnаппя запобіжного заходу ;:ro підозрюшшого або обnипуnачепого, 
с :\ІОЖЛІшість перешко;:rжаппя кримівальпому проnа;:rжешпо іншим чи

ном. ВІІрОК<lі[ЖСННИ HiJ(IIOHi;LHOЇ НОр_\Н1 у КПК УкраЇНИ 3У\10ІШJІО ІІШІНУ 

н криVІін;иnні ti ІІроІtссу;иnні~і ,І~октрині }(остатн no ск.ш,т(ної теоретичної 
та практичної пробле:\ПІ - фор:\1ування систем:и підстав застосування 

запобіжних захо;:rів ві.Jкр:итого типу (невичерпного пере.1іку підстав) та 

необхі;:rність вІвначити коло обставин, які охоп.1юються віцповідн:им 

поняттям і під.тшгають nстановлешпо с.1і;:rчим су;:rдею та су;:rом під час 

розгляду nідпоnі;:rних клопотань. 

,!l,ocтaTHhO ІІ,іКаНОЮ::! ЦhОІ'О ІІрИНО}(у Е ІІО:НЩі}І ВИЩОІ'О СІІСІІіа.,Іі:юна

НОІ'О Су,і(у УкраЇНИ::! ро::Н'JЩІlУ ІLИНі.ІІhНИХ і КрИМіНШІhНИХ СІ Іран (;tШІі

ІЗССУ), яка в:икла;:rена у Листі ІЗССУ <<Про деякі питання порядку за

стосування запобіжних заходів під час досудового розс.1і;:rування та 

су;юного 11рона;~жсннfІ ніщюні;rно ;ю Криміна.тrnного ІІJЮІ~ссуа;тьноІ'О 

кодексу Україню> ві;:r 04.04.2013 рок)~ У п.9 зазначено, що пі;:rстаnами 
застосування запобіжного "Захо;:rу с обгрунтованість пі;:rозри у вчиненні 

осоGою криміна.ІJJ,J 101'0 JJраJюJюрунІС11Ш1 та 11і:ІИШ Іісл, ри:шку (ри:ІИків), 

перелік яких встановлено пунктами 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК та не під:.,1ягас 
розширеному т.1умачешпо. В той же час. n цій же частипі в ка зусться, що 
урахунанни такої оGстанини, ик Іtсрснtкщtжанн~І криVІінсиnноVІу Іtро

на;rжснню іНІІІИМ ЧИНОМ ІІерС,Т(Gачає НСТаНОНJІеННИ ІІраНJ(ОІІОJ(ібності та 

достовірності заяв.1ених органом досудового розс.1ідування фактичних 

обставин [11. Форму.1ювання правової норми через таку конструкцію 
як <<іншим чшrо1t~> вже свідчить про те. шо перелік пі;:rстаn с невичерп

ним і підлягас ро"Зширепо1ІУ тлумаченню, виходячи із застосування та

кої юридичної техніки. Відтак. по.1ожеппя судового роз'яснення супер
ечатn не .ІІИІІІе КПК України, але й УІі ж собою. Конкретні ІІрІ1кла;ш .Іtіі1, 

~IKl ОХ(JІІ;ІЮЮТhС~І І(ИМ ІІОНИТТИVІ ilOKYVІCHT не \>11СТИТh. 

Певні спроби розтлу:vшчити положення п.4 ч.1 ст. 177 КПК України 
з;:rІиснювалися пре;:rставниками науки кр:имінального процесу. 

О. 13. Фірман вважає, що доказами того, шо особа перешкоджає кримі
нальному проnаджешпо іншим чином с дані, які сnі;:rчать про погрозу 

чи підкуп органів, які здійснюють праnосу;:rдя, а також посягання па їх 

ЖИТТ~І [2, С. 125j. /l,іЙСНО, такі ;tіЇ НС OXOII.IIIOIOThC~I іНІІІИ\Н1 рИ~ШКаМИ, 

Н~ПНі:ІЧеН~ІМИ СТ. 177 КПК УкраЇНИ, а у НИІЩІ(К)І }ІКІІІ,О НОНИ \>ШЮТh МіСІ(С 
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необхііІНа ні;(ІІоні:~на реак11іи 3 \1етою 3аІюбіІ-аНН}І таким СІІробаVІ. Хоча 

:1.·1}1 ІІ.hОІ'О,.·ІОІ'ічніІІІе бу .. ю G;(оІюннити ІІ.3 ч. І ст. 177 КПК України, ни
І<JІаНІІІИ іиі у ре;(аКІ~іЇ: <<Не3аІ<ОННО НІІJІИНаТИ на ОрІ'аН ;юсу;ІОНОП) р(ВС;Іі

..JуВаННЯ, слідчого судzrю, суц, свіJка ..... )>,шо бі.r1ьше віJповіда .. 1о б .:югіці 
групування основних ризиків, які є піцставами ..J..lЯ застосування запо

біжного захоцу за їх сутністю та спря:иоnапістю.яке цосить .. 1егко можна 
прос .. 1ідкуnати n по .. 1ожеппях ст. 177 КПК України. апіж nикористаппя 
такого ро:ш .. 1иnчатого поняття як «перешко.ажаппя іпши:и чином>>, 

Варто 3а3начити, ІІ(О І Ірактика Енр(mсіknкоп) су)1у 3 І Іран .·ІЮJ(ИНИ 

ри3икаVІи, икі можутn стати ІІі;(станою )·l-·1}1 3астосунаНН}І 3аІюбіжноІ'О 
захо.ау (в цьо:v~у контексті :\'rається на увазі три:v~ання пі.а вартою) визнає 

також небезпеку гро:v~адського поря.аку та небезпеку .а .. 1я особи, що.ао 
якої nе.аеться ро3с.1і.ауnаппя. Зокрема, у спраnі <<О.1ексапдр Макараn 

проти Росії~> Суд 3а лшч1ш, шо деякі злочини nпас.1і.аок їхньої особ .. lи
nої тяжкості й суспіlьІюї реакuії па них, :\южуть стати причиною таких 
ІІОруІІІСНh 1110\laj[ChKOI'O 110p}1)li<Y. }ІІ<а \ІОЖС НИІІраН.іЮНуНаП1 .iiOCYJ(O
HC триVІанюІ 11і.іІ нартою, 11ринаtімні ІІРО'І'}ІІ'ОМ ІІСННОІ'О часу [3, с. 103j. 
Водночас, Су.а зазначає що таке міркування може бут:и враховане у ви

нятков:их обставинах і .1ише тією мірою, якою внутрішнє право визнає 

поняття порушення гро:v~а.аського порядку~ спричиненого з.1очино:\'І. 

Враховуючи, шо такий ризик пе nизпачепо КПК України, обrруптоnу

nати пим пі.астаnи три:\tаІІІІЯ піJ nартою пе :\южпа. Пі.астаnою. шппаче
Іюю ІІ.4ч.J СТ. 177 КПК УкраЇІІИ, ІІа ІІаІІІУ іІУ\ІІ<у, такиtі рИJИКОХОІІ.ІІО
ІШТИL}І теж ІІе \ІОЖС, ОСКі.ІІ>КИ Са\11 КОІІІ(еІІТ рИ'Н1І<У Ні,Т(ІІОІІііІІІО _:[()КПК 

ІІОІІ'И-ШІІИtі i:J ІІСПІП1ВІІИ\1И СІІро()ами ІІСрСІІІК();LЖ<ІІІІІИ КрІНІіІІft.:ІІ,ІІО\ІУ 

11рон~щжснню 3 боку 11іжнрюнаною або оGнинуначеною, а не 3 су<.:ІІі.І n
ною реаКІІіt-:ю, І ІрО }ІІ<У ti;LC мо наН ріІІІенні tіСПЛ. 

У кримінальному процесуальному законо.а:австві багатьох країн 

визначено вичерпний пере.1ік підстав, які можуть бути піJставою для 

JастосуnашІя запобіжного захоцу, 6L1ьшість із яких n тій чи іншій :иірі 
охоп .. 1юються ризика:ии. які паnе.аепі у ст. 177 КПК України. Втім, па
прикла.а, ч.l ст. 136 КПК Респу6.1іки Казахетап перецбачас оцпісю із 
ІІііІСТаН іІ)І}І 3астосунаНН}І 3аІІО6іЖНОП) :шхо;Lу неоGхііІНіСТh 3абС3ІІСЧСНН}І 

никонанни нироку, н тоіічас КПК України не НИ3Нає іиі \1СТОЮ :ше-юсу

вання запобіжного захоцу. У КПК Федеративної Респу6 .. 1іки Ні:\tеччина 
вказується, що пі.а:ставою д.1я застосування тримання під вартою є на

явність небезпеки, що цо набрання вироком законної си.1и особа вчи

нить <<IIOlli ЗІІаЧІІі ЗЛОЧИНИ>> (4, С. 195). 
Вnажас:ио 3а необхідне nи:к.1асти п.4 ч.l ст. 177 КПК України у та

кіtі ре,т(аКІІ.іЇ: «ІІерСІІІІ<(ЩЖаТИ НИКОНаННЮ су;(ОНОІ'О ріІІІСНН}І>), ОСІ<і~Іh

І<И така ,Т(і}І~Іnністn t-: самостіі1ниVІ рІНИІ<О\І ІІроти:tії кри\Ііна~ІhНО\ІУ 

провадженню. 

Отже, по.1оження п.4 ч.1 ст. 177 КПК України, ві.аповідно до яко
го :\'Іетою застосування запобіжного заходу є спроба перешкоджання 
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І<рИVІіна;ІhНОVІУ ІІрОІШіLЖСННЮ іНІІІИ\1 ЧИНО\1, \13Є КО.-Іі3іtіниtі характер і 

НС ІІІіLІІ}ІІ'аЄ ОіІН03Н<ІЧНОМУ ТJІУ\ШЧСННЮ, 11(0 Н <.:ІЮЮ ЧСрІ)' ІІНрИ Н3Є І ІрИ Н-

111111 І ІраНОНОЇ НІНН<ІЧСНОСТі. Ві;ІТаК, ТаКС ІІОJІОЖСННИ HCOGXiJ(HO НІ1К.-ІЮ

'ІІІТИ із КПК України і замінити тими, які вирішують реальні практичні 

проблеми застосування запобіжних захо.J:ів в кримінальному судочин

стві. Вtпак. система пЬстаn -:шстосуnаппя -:шпобіжпих -:шходіn ~tac за

:шати пешшх зміп 3 метою оптимізаuії. 
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КОВАЛЬОВ А. 1: 

ІІшІіон<LІ hН~Ій уні нерсІл ет <<О,,есhка юрИ,\І1чна ака.\е\ІіЯ>>, 

аспірант кафедри крш.tіна.:тьноrо процесу 

ОКР~:МІ ІІИТ"-ІІІІЯ УЧАСТІ ІІР~:ДСТ"-ВІІИКА ІІОТКРІІІJІОГО 

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАдЖЕННІ 

_Il,.-1}1 ;LOOII'HCHH}I :шн;ШНh КрИМ1Н3.-ІhНОП) ІІрОН<ІіLЖСННИ УкраЇНІ1, 11(0 

ОІ<рСС.-ІСНі Н СТ. 2 КПК УкраЇНИ, НЮІUІИНС 3Н3ЧСНН}І Mat-: :шGС3ІІСЧСНН}І 

належної правової проuе.J:ури на.J:ання своєчасної та якісної право

вої J:опомопІ особю.t, що за .. 1учаються J:O кримінального су.J:очинства. 
Осо6.1иnу уnа гу приnертас праnоnий статус потерпL1ого, зокрема його 
праnо ~tати пре_цсташшка, оскL1ьки у праnо3астосош1ій практиuі ШІШІ

кають пеnпі трудноші при реа.~ізаuії пра nа потерпілого па кnа.~іфікоnа
ну І Іранону jl()IIOMOI'Y· 

Ві,т(Іюні.іLно;ю ч. Х ст. 56 КПК України ІІРО'І'}ІІ'ОМ крІ1VІіна;ІhНОІ'О ІІро
ва_цження потерпі.тгий :\-Іає право мати представника та в будь-який мо

мент кри:\'rіна .. 1ьного прова_цження ві_цмовитися від його пос.1уг. Ч. 1 ст. 
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