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Наuіона.1ьний універептет <•Оцсська юрИіJИ'ІНа акацс:-.rія», 

асистепт кафе;::rри кри:-.rішt.1іспrки. Ка:ІЕІ.И;::rат юрншrчпнх наук 

ТИПОВІ СЛШЧІ СИТУАЦІІ, ШО ВИНИКАЮТЬ 
ПРИ РОЗСЛІДУВ.'\ТПП ПРИМУІІТУВ.'\ПІІЯ ДО ВИКОІІЛППЯ 

ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

YcJJЇJHJ tc p(.HC.:Ji.;LyвaJ 11 Jj.J ІІр~1\ІушуваJJШJ ;ю викоJJаJ tшt ч~1 1 tсвико
наннн ІІИНі .. JЬНО-ІІраНОНИХ 3О6он\І3аНЬ та HCT<J.HOНJICHH~I і<.:ТИНИ у ІІрО

на;LЖСННі 3НаЧНОЮ УІірою :ШJІСЖИТЬ НЇJ( уміНН~І с;JЇJ(ЧОІ'О, JI(O ~щіtісНЮЕ 

криміна .. 1ьне провадження, об'єктивно та оперативно оцінити с.1і.цчу 
ситуацію, яка ск.rш .. 1ась у процесі розс .. 1ідування, вихоцячи з інформації, 
ШО Б НЬОГО наявна на МОМеНТ здійснеННЯ БіДПОВі..JНИХ..JіЙ r1, С. 1291. 

Можна зробити ІНІСІюnок стосо1шо nласпшостей і функцій с.1ідчої 

ситуації. яка nипикас під час розс.1ідуnаппя при:иушуnаппя до nикопап
н~І ЧИ НСНИКОН<ІНЮІ І(ИНЇJІhНО-llраНОНИХ :юGон\І:ШНh: а) <.:JІі;tча СИТУ<ІІ~і~І 

форму~с:тьси на ІІі;(стані наинної на моVІснт 3іLііkнснн~І ІІрона;(жснн~І 

І<рИVІіна;JЇСТИЧНО 3НаЧИМОЇ інформаІ(іЇ; б) llpИ іЮС.-ІііLЖСННі с;JЇJ(ЧОЇ СИ
туації необхіцно зважати на безпосерецньо цжерело віцповіJної інфор

мації; в) результати аналізу с .. 1ідчих ситуацій цетермінують процеси: а) 
формуnапня с.1і.ачих nерсій; б) nи:шачеппя заnцапь по.аа.1ьшого етапу 
розслідуnаппя; n) формуnапня системи сліцчих (розшукових) та пеr.lас
них С~Іі.іLЧИХ (р03ІJІУІ<ОНИХ) .iLii1- llp0111aмyнaHIOJ р03СJІі;LуНаНН~І; 1·) а;JJ"О

рИТМі3аІІ.іЮ ;tii1 С~Іі;[ЧОІ"О. 

C;Ji.iL 3а3начити. що c;Ji.iLЧa ситуані~І ІючатконоІ'О ста ІІУ ро3с~Іі;tунан

ня пр:и:\'гушування .ао виконання чи невиконання ц:иві.1ьно-правових 
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:юGон\.Jзанn VІожс VІістити таку інфорVІаІІію: по-перше, оскі;Іnки кримі

налnнс ІІрОНаJ(ЖСНН~І 11(0)(0 КрИ\ІІіна;ІhНОІ'О ІІраНОІІОруІІІСНН~І, 11СрС,Т(6а
ЧСНОГО ст. 355 КК Україн11, може Gуп1 ро:точатс СJІілчим, ІІрокурор(Н1 
лише на підставі заяви потерпі:юго, тобто у формі приватного обви

нувачення [2, с. 51, то для будь-якої слідчої ситуації характерна наяв
ність іпфор11ації шо;:rо потерпі:юго; по-друге, у разі здійснення при

мушуnашrя ш .. 1яхом маніпуляцій, які вчиняються пе безпосере;:rньо 
'3 потерпіш111, а за допомогою його близьких ро;:rичіn, то інформаuія 

стосонно G.ІИ3hких р(ЩІ1чін; по-третє, із 11ринолу ~юGон\ІзанюІ. ~Ікс 

ІІримуІІІуютn никонати aGo утриматисn ніл ~іо1·о никонанн!-І: характер 

зобов'язання; по-четверте, стосовно особи, яка виступає стороною в 

зобов'язанні, однак не є потерпілим, і звернулася до відпові;:rного пра

nоохоропного органу; по-п'яте, стосошю особи, яка вчипи .. 1а кримі
пальне правопорушення. 

З урахуванням паnеденого nише 'За результатами шшчеппя cy;:rono
cJІiJlЧOЇ І Іракти ки. а також анш1і3у стану 3Jючинності н Україні і нор\ш

тинно-ІІраноноІ·о рсІ·улюнанн!-І :юGон'!-І3аJІnних ІІраноні;tносин можна 

на .іІаний період часу виділ:ити такі слідчі ситуації початкового етапу 

розслідування при:\1ушування по виконання ч:и невиконання uивільно

правових зобов'язань: 

Перша ситуація характерrвусться наявністю достатньої та досто

nірної іпформаuії ЩО.іІО вчинення 'З .. 1очину, передбаченого ст.З55 КК 
України, та осоGи :>.ІІОЧИІЩ~І . 

.Jl,.ІJ}[ 1 J,ісї ситуаІ(іЇ хара ктср1 1 і такі завдаиия: 
- ІІіJ(Тнср;rжснюІ наинності Іtині;Іnно-ІІраноноІ'О 3оGт-з'и:шнни; 

- устанон;ІСННИ суми НИМОІ'И та іиі СІІіННі,Т(НОІІІСННИ і3 СУVІОЮ Gоргу 3 

мстою заGсзІІсчснюІ 11ранилnної кна;ІіфікаІ(іЇ з;ючину; 

- установ .. 1ення форми погрози, яка використовується; 
-збирання доказової балІ, яка підтвер.Jжує наявність і реальність 

погрози; 

- окрес .. 1еrшя кола ;:rжере .. 1 .аоказіn. які потребують nивчення та 

оцінки; 
- швначсню1 ІІІ.І~Іхін 3ахисту ;(окюін, у тому чис;Іі й нсІ';ІасниVІи 3а

соGами та VІсто;rами; 

-вивчення й оцінка наявних :\-~а теріалів оперативно-розшуко

вої дія .. 1ьності шодо особи злочинuя та визначити мож.тшві шляхи їх 
використання. 

Друга ситуація характеризусться ти11. що бе'Зпосере;::rпі:\1 вико

навцем злочину с особа, яка пюtагасться утримати кошти па користь 

крс;rитора. 

Зан}(аНЮІ\1И СJІі;tчоІ·о у такій ситуаІtії t-:: 
- документа .. 1ьне пі.Jтвер.Jження факту наявності uивільно-право

вого зобов'язання; 

- установ .. 1ення ко .. 1а осіб, які зацікавлені в І':юго виконанні; 
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- устанонлен ни ociG, ~Ікі Gcpyтn участn у ІІримунІунанні J(O никонан

н~І ~ю()он'и:ШННИ та НИ3НаЧСНН~І ро. І і КОЖНО ІХ) J них; 

- ОКрССJІСННИ КШІа іlЖСрС.І )LOKa3iH, ~ІКі ІІОТрс()уютn НИНЧСННИ ~-і 

опінки; 
-визначення шляхів захисту ;:юказів, у тому числі й негласни:м:и за

собю-ш та :метода1ш; 

- виnчення й оцінка наяшшх 11атеріаліn оператишю-розшукоnої 

діяльності щодо особи :шочипuя та nизначеппя :можrпших шляхіn їх 

никористанни. 

Третя cllm}'UЦiя характсри3уєІ'hС~І отриманн~ІVІ інформаІІ,і1 11ро нчи

нення злочину, пере.іІбаченого ст. 355 КК України, під час розслідуван
ня іншого кр:имінального провадження. 

Зав.іІання:м:и такої с:итуаuії є: 
- з'ясушшня факту наявпості uиnі1ьпо-правового зобов'язання між 

коІІкрепш:ми фізич1ш:ми особами; 
- ІІі,ІUНСр,і~ЖСНН~І факту ІІрИМУІІІУНі:ІНН~І ЛО НИКОНаНЮІ ЦИНіJІhНО-ІІра

НОНОІ'О :ю()он\І:ШНН}І ЧИ іНІІІОІ'О 3JІОЧИНУ, Ні:ІІІрИКJЩJ( НИМаІ'аНЮІ; 

-з'ясування причини ві.іІсутності заяви потерпілого .іІО органів вну

трішніх справ, у тому числі й за .іІопо:могою неr.1асних засобів та методів; 

- установ.1ення кола осіб, які причетні до вчинення злочину, та ви

зпачеппя ролі кожного з них; 

- у nипадку~ коли кре.іІиторо:м с юридична особа, устаноnлеппя, 
ХТО С llllll\i:\TOp0_\1 ІІрИ_V1УІІІУВШІШІ .ilO ВИКОІШІІІІ}І ІІ,ИВІJІЬІІО-ІІраВОВИХ 

:юGов'}ІJШІ 
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