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КОМТСАРЧУК Р. R. 

Наuіона;тьний універентет <•Оцсська юрИіJИ'ІНа акацс:мія», 

)lOІleHT кафе)Lр~І Кр1-1\ІЇН<LІЇСП·ІКІ1, КаН1 L~І 1 ШТ ЮрІ·І)lІ·ІЧНІ-ІХ наук, )lOІleH'I 

ТАКТИКА ПРОФЗАХИСТУ ЯК ПЩСИСТЕМА 

КРИМІІІЛJІІСТИЧІІОЇ ТАКТИКИ 

Ні n кого з учених-юристіn і а;:::шокатіn немае пі пай:~ленших cy:юiinin 
у необхі;::шості пог.1и6.1епих ;:юс.lі.Jжепь теорії і практики професійпо

го криміна.lьІюго захисту. Адже, 3а ч.l ст.2 КПК України заn.Jюшямп 
кри \-1 і ІІа;ІІ.ІЮ І'О І І рова іLЖе ІІІІИ с Jахиет о<.:о6и, <:у<: 11 і.ІІ.стна та іLсржа 1н1 ні,Т\ 

І<ІН1\-1іІІ<ІАІ>ІІИХ ІІІJ<tІЮІІОруІІІеІІІ>; Ja 11,]3, Ч,] СТ.7 КПК УкраЇІІИ J\-1iCT та 

форма КТН1\ІіНа.ІЬНОІ'О ІІJЮІШ)LЖСНН~І ІІОНИННі Ні,Т\ІІОНііШТИ :ШІ'ШІЬЮ1\І :ш

t:аіШМ КрИМlНа.ІЬНОП) ІІрОН~ЩЖСНН~І, іЮ }І КИХ, 30Кре\-Іа, HUHOLИTbC~I :ш

Gе:1ІІеЧСНЮІ І І рана на 3ахиет; 3а ч. 2 ет. 7 КПК України сторона о6нинуна

чення зобов'язана впкористати усі пере.Jбачені законо:\t :мож.1ивості для 

.Jотрп:мання прав пі.Jозрюваного чи обвинуваченого (прав на захист, на 

.Jоступ .JO праnосуддя, таонш:шо спі1куnашІя, неnтручапня у приnат
не життя) у разі здійснення кри:иіпа.1ьпого проnа.Jження за nідсутності 
ІІііЮ3рюнаноІ'О а6о обкинуначеною і т.ІІ. 

3 ІІ(ВИ ІІіі1ІІр3І<ТИЧН ИХ І \С 11 ИТаННИ НС НИ к.;н1Каt-: 3аІІСреЧСНЮІ.;lиску<.:і}І 

МОЖе і1ти І ІрО іНІІІС: ЧИ СІ<JІаіШКПЬ 03Начені ІІрО6JІС\Н1 ІІрС;LМеТ ОКремоЇ 

наукової .Jисuип .. lіни, або, ue частина претметної об .. 1асті о.Jнієї з тра
лшійних наук кри:\tіна .. lістичного ІІИК..lу? 13 .Jаний час, вважаою, ра
uішшльІІИ~f с nиnчепня теоретичних і прикладних про6.1е:м 3ахисту nід 
обnипуnачення n кримінальному проnа.Jженні n рамках науки кри:иіпа
.1істики. Mona йде про те, чи 3а.1ишиться кри:\tіна.lістика паукою .1ише 
11ро ро3<:JІі;tунанН}І 3Jючинін, aGo, нисту1штимс, ~І І< наука 11ро кри\іІіна

~Іістичну ТеХНО~ІОІ'іЮ ЇХ J\ОС;Іі,Т\ЖеНН}І, <:уG\:ктам И ИКОЇ Е ІІрофс<:іtі Ні ІІрС.іL

СТаВНИКИ змагальних в кри:v~іна..lЬНО:\'ІУ прова.Jженні сторін. 13важає:v~о, 
шо КТУИ:\'Ііна .. 1істика є наука про кри:v~іна .. 1ьно-релевантні законо:v~ірності 
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j;rочинної J(іи;rhності, ниникнснни та і<.:нунанн~r інформації н рс3улhтспі 

нчинснн~r j;rочинін, іиі jGip, ;ю<.:Jrіюкснн~r, никористанн~r й оцінка, і, 3а
<.:нонаних на rrіjнанні цих 3аконоvrірносте~і ~шсоGи і rvreтo;~и інформаr(і{і

но-пізнава.lьної діяльності пpoK)'l)Qpa, слідчого, спеuіа.1іста, експерта і 

адвоката, кожни:м у відповіцності зі своєю процесуа.1ьною функцією й 

поnноnаженнями. Так, дійспо не 11ас криміналістики обnинуnачешrя і 

Jахисту як самостійних паукоn их дисциrшіп. Атrе. оскільки наука кри

міналістика едина, як сдипі :шкоrюмірпості. що нею nиnчаються, то, 
<.:к.;rалаєтh<.:~r нона. 3а нarrrиvr po:1yvriнн~rvr, 3 ;шох rri;(cиcтervr. Пeprrra j них 
нинчає ;шнr jaкoнorvrrpнocл- 3 vrетою orrтиrvrвarriї кpиrvrrншrhнor'o rrро

ва,;rження, як процесуальної ,;rія.1ьності, здійснюваної професійни:ми 

представника~r:и сторони обвинувачення з :метою викр:иття підозрюва

ного, обnивуnаченого у nчипешrі з.:rочип)~ Друга - оптимізацію ,;rіяль

пості з професійного захисту nід криміна.1ьrюго обnинувачеппя. Атrе, 

теорії професійного захисту у кри~Іінальних проnаджеппях, як са:мо
стіt1ної науконої ,І~исциrrJrіни, н ;щни{і ча<: не існує. To_vry щmі rrpoG.1revrи 
rvroжyтh нинчатис}t .rиrrre н рамках науки криvrіна.rістики. 03начсне не 

ви:к.1ючає в по,;rальшому можл:ивості її видL1ення в окрему га.1узь на

укових знань. Це звичайний ш.1ях виникнення нових наук. ІЗ си.1у нор

мативно означених функцій, :мети представників сторін обвинувачення 

і захисту nопи заnжди nияnляються діаметра.1ьrю протилежними. Тому~ 

nиникас паступне Jапитапня: чи nипраnдапо n рамках одпісї науки poJ
poGJJ}JТИ peKOMCIJ}(aJ~iЇ, ())[ІІі -3 }!КИХ llOК..IlИKaІJІJi }~ОІІО_\10ПИ у ВИКрИТТі 

J.,rочиншr, інші- ·ші.rr,нити ocoGy t!iiL віюrові,Іщ.rr,rюсті :ш вчинене, aGo, 
мінімі:1унати rнжаранни? 

В ;raннovry асrrскті ми не нGa•шt;vro икоr'ОСh теоретичного rrротиріч

ч~r. оскі;rhки сфера rrиx ни;rін ;rін;rhності, оG'єкт ні,т(rюні;(них науконих 

пошуків- є,;rині, ними є кр:и:мінально-процесуальне дос.1ідження зло

чинів. Подібне явище :має :місuе і в інших науках. Так, фахівці, які ви

nчають криміна.1ьпе провадження. nивчають і дія.1ьність по захисту nід 

обшшуnачешrя- залишаються криміналіста1ш. Є криміпальне прова

дження, як дія.1ьпість по обnинуnачешпо, і, с дія.1ьпість з професійного 
:шхисту Hiil HhOl'O. ] ~lKlllO ;щні НИNІ ili}lJlhHOCTi, ИК ІНЖа:ШНО НИІІ(е, 3a
LHOHaHi на rrі3нанні (ЩНИХ і тих же 3акономірностеі1, то наука, ІІ(О ни

вчає їх, як такі - є,;rина. То :му, наукові ,;rисцип.1іни, що їх вивчають не 

можна звод:ит:и до викор:истання ни~ш наукових положень інших наук. 

Пі,;rсисте1ш. іменаnапі умоnно <<криміналістикою захис-ту•> та <<кримі

налістикою обnшrуnачеrшя», не 1южна зводити до nикористашrя по

ложень кри:міпа.1істики захисrшко~f і обnивуnачем у суді - означені 

ни;(и ;rіюrhності актинно :щііkнюютhс~r і на ;rocy;(oнovry ро3с.rію/нанні. 

ВинчсНН}І oGox цих rrі,т(систем н «є,:rиніі1 Jн\r3t(i>> JGat'aППh арсенал }LK 
кожної з них, так і кр:иміналіст:ику~ як науку в uілому. 

На нашу ,;rумку, розг.lЯ.іІ пре,;rметної галузі кр:иміналістики, як систе

м:и, шо с:к.1адається з ,;rвох, на перший погляд, протилежних пі,;rсисте:м 
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( КрИМіНШІ hНОГО ІІрОНаJ(ЖСНН~І та :шхисту НіЛ о() ни нунаЧСН Н~І)- ІІО:НПИН

НО. А кримінш1nнс о6нинуначснн~1 І'носсшюІ·ічно і ІІроцссуа;Іnно нсніл

l(і.ІІ nнс ніл 3ахисту ні,т( нnо1·о- 1 (С .Іtні сторони ОіtНоІ·о об'єкта. Зр(вуміло, 
що захисник, помітивш:и істотне упушення с.1ід<юго, може одразу за

явити відпові;:rне клопотання, не очікуючи моменту, коли поми.1ка ста

не пезnоротпою для слі.:::rстnа. АТІе, у по.:::rібпих ситуаціях. слідчі досить 
часто. юаміп об'сктишюсті апалі3у причини Ті rшІшкпеппя й спроби 

оuішпи зпачи11ість П для розслідуnашш обирають припципоr:ю інший 
ІІІ;Іих: «VІсханічно•) П усунаютn, aGo, стнорюютn ;(о;шткону «лока3ону» 

6а3у, 11(0 3НіНСЛЮЄ На,Т(аJІі 3НаЧСННН «ІІОVІИJІКИ>), 11(0 Н УVІОНаХ )(OCY.ItOHOI'O 
розс"1і.:::rування зроб:ит:и досить не скла.ано. 

Вважаємо, що будь-яка наукова дисципліна, що вивчає взаємо

дію і прот:идію .1ю.аей, нем:инуче змушена .:::rос.1іджувати їх стосов

по .:::rіяльпості ncix nзасмодіючих і протидіючих о;:rпа одпій суб'сктіn 
(сторін) з метою оптимізаuії такої дія.1ьпості. nрахоnуючи при цьо
VІУ І ТИІІОНІ ІІОМИ"ІКИ, ~І КИХ ІІрИІІУСКаЮ'І'hСИ учаСНИКИ ІІ,ІЄЇ ,!O~UhHOCTI. 

Заунажимо н ::;н\І3КУ 3 Іtим. 11ротилсжності не суІІсрсчатn, а JLОІюнню
ють одна о.:::rну. 

Таким чином, тактика профзахисту в криміна.1ьному прова.іJженні

це підсистема криміналістичної тактики, що с:к.1адається із системи 

розроблених па оспоnі паукоnих положень криміпа.1істичпої тактики 

nі.:::rпоnідпих засобіn допустимого і раuіопальпого збору, по;:rаппя, дослі
.ІtЖСІІШІ і використаІІШІ стороною :>ахисту. аююкатом (икий :~;tіі1сІІюс :ш

хист ІІі}tО:ІІJЮВШІОІ'О, оGВИІІУІШЧСІІОІ'О, :шсу}[ЖСІІОІ'О, ВИІІрав;tаІІОІ'О, ОСО

()и, ;LO >ІІ<ОЇ ІІСрС,і[GачасІ'І,С>І :ШСТОСУШtІІШІ ІІрИ.\1УСОВИХ :ШХ(ЩіВ МС}(ИЧІІОІ\) 
чи нихонноІ'О характеру aGo ніріІІІуt-:тnси ІІ~<паннн 11ро їх :шстосунанни, 
а ТаКОЖ ОСО6И, СТОСОННО ~І КИХ ІІСрс;tGачаЕТhСИ p03ГJI~IJ( ІІИТаННН І ІрО НИ

дачу іноземній державі) ;:rоказової інформації з метою спростування об

винувачення, виявлення обставин, шо виправ;:rовують підозрюваного, 

обrшпуnачепого, чи по1t'якшують їх nідпоnі.:::rальпість. 

ДИНТУВ.А. 

Націопальпий !1Ііnерситет «Одеська юридична академія», 
J(orteнt кафе)tри кри~1іна.rістики, кан)tИЮІt юри,(ичних наук 

ЮБЕРПРОСТІР ЯК ОБСТАНОВКА ЗЛОЧИНУ 

Р(ВНИТОІ< КО_\ш'ютсрНИХ ТСХНШІОІ"іі1 НІІ_ІІ~ІНаЕ на ІІШІНУ НОН.ИХ форм 

юаємщtії між ЧJІснами сусІІі"Іnстна. З'инлІєтnс>І 11ростір, у }JКому "Ію

N1На отри_vІуЕ ;юсту11 ;ю 6с3v1сжних інфорУІаІtіі1них Іютокін, тим самим 

розширюючи можл:ивість вчинення нових форм та ви.:::rів злочинів, як 
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