
Пі;(сумонуючи ниІнсскюанс, 110тріGно ні;rмітити, 1110 ми не ІІраІ'нсмо 
Н~ПН<!ТИ МСТО,!(ИКУ p(BC;Іll(YH<lHHИ j;ІОЧИНlН, 11(0 НЧИНИЮТhС~І реІ(И)[ИН1С

Т3М и ~~ к окрему, ІІОННОІІінну меТ(ЩИ ку. І \с Інm'и:шно:::: тим, 1110 мсто;rика 
розслідування злочинів, що вчиняються рецидивістами є занадто уза

га.lьненою. Її особливістю і основним критерієм видL1ення є суб'єкт 
J.1очипу - рецидивіст. Але рецидивісти вчшrяють самі різноманітні 

J.1очиrш: убиnстnа, крадіжки, грабежі, розбої, хулігапстnа, шахрайства 

та усі інші . .Цля кожного J цих різпоnидіn з.1очшrів іспус сnоя окрема 
мсто;(ика, ;юсконшю р(вроG;Іена, нинчена. ,Jtoc.Іi,Jtжcнa. І р(вроGка vшс11 

окремих СІІСІ(ифічних VІетолик: VІсто;rика роjСJІі,Т(унанн~І нGинстн ІІ(О 

вчиняються реuидивіста:ми, методика розс.lі.іІування крадіжок що вчи

няються реuидивістами, методика розслідування ху.1іганства, шо вчи

пясться реuи.іІиnістю·ш і т. д. потребус багато часу. БL1ьш раціопально 

буде Ja необхідністю допошшти оспошrу nи.iiony мето.іІику методикою 
розслідуnашrя злочппіn, шо nчипяються реuи.іІиnістами. 
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ТАКТИКА ПЩГОТОВКИ СВІдКІВ ДО дАЧІ ПОКАЗАНЬ 

СТОРОІІОІО ОБВИІІУВЛЧЕІІІІЯ 

Нова мо1Іе.1ь кримінального су.іІочинства, впрова.іІжена з прийнят

тям нового кримінального процесуа.1ьного законо.іІавства, надала по

штоnх .іІО розnитку й трапсфор11ації значної кі.1ькості криміна.lьrю

процесуальпих іпститутіn, зокрема й дока зуваrшя. У rюnих ум о nах іспус 
наІ'ШІnна нсоGхі;(ністn систсмати3аІІіЇ форv1 3ахисту )t(ЖЮОІЮЇ інфор

маІ(іЇ у СУЛОНИХ CTal(lИX KpИMlHaJihHOI'O ІІрОІШ)[ЖСНЮІ~ :юкрема 110Ki:\3i:\Hh 

сні;rкік, икі Gу.11И на;шнні ІІі;( час ;~осу,т(ОНОІ'О роjСJІі,Т(унанн~І. 

Важ.1ивим тактичним напрямом є підготовка сві.іІка до судов:их до

питів- ue не підбУl)ЮВання до неправ.іІивих показань, не нав'язування 
сnосї no.1i свідкоnі. Фактично, моnа йде про структуруnаrшя показань 
сnі.іІка таким чипо11, щоб nопи пайкраще сприйма.1ись судом. Це необ

хідпа частипа підготовки .іІО формуnапня cyдonoro дока 3у. Прокурору 
нсоGхі;rно :ш::::}ЩJІСІ'і,Іth кжити таких :ШХ(Мік, ІІІ,оG сні,т(ок не 3V1інин 
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сні;Ічснн~І н су;Іі, тим Gі;ІhІІІе не нііІ\юни но1 ні;( них. НеоGхі;(но нироGити 

е.ІІе VICHTap ну СТі ti KiCTh CHiJ(I«l ІІСре;( І ІрИ і1о УІа \Н1 ТИСКУ 3 Gоку 3аХИСТу, 11 (О 
Mat-: OCOG.-1 ИНе 3Начен Н~І І ІрИ ІІерсХрССНОVІУ j(OII ИТі. 

На нашу думку, сьогодні слушно впровалпи у якості зага .. 1ьного 
прави.:и д.:-Jя прокурорів при пілотовuі цо піцтримання обвинувачен

ня особисто знайомитися з усі:иа :к.1ючош:rми сnідка~п:r, експертами 
обnипуnачеппя, потерпі .. lИ:\-ІИ, чиї показапня будуть пре,::rстаn.:-Jятися 

прокуроро~t у суді. Ми tюзу~tісмо, шо така пропозиuія пе :шайшла по
ІІІиренни у ІІрактичніі1 J1іи;1nності 11ра1~інникін 11рокуратури. В(щночас, 

і3 ІІоси.-Іенн~ІVІ :1маІ'а..-1nності. усності. Gс3Іюсере.іІності, ріннш1ранності 

сторін повинна з:\'Іінитися :v~ето,::rика пі.аготовки .ао пі.атри:v~ання обви

нувачення. У пі,::rготовку до проuесу при необхі.аності входять заходи 

шодо :шбезпечеппя безпеки cni.aкin, потерпілих, експертіn, які nик.:-Jика

ються ,::ro су.ау. Особ .. 1иnого :шачеппя, у коптексті uісї .аіяльпості пабуnас 
пі.аготоnка cni,::rкin до ,::rопиту пі.а час cy,::ronoгo розг.:-Jя.ау. Так, сторопа, яка 

ІІре,Т(СТаН.ІІ~Іt-: СНІ.іІКа :mає. 11р0 1110 HlH І'ОНЩ1ИТИVІе І, ОТЖе, СТаНИТИ 3аШ1-

ТаНН~І і1о\ІУ не нажко. Во.іІночас, нсоGхі,т(но :1а3J(а.ІІеІі;tn 11ереконатиси у 

обачності сві.ака, стійкості його поз:иції та інших обстав:инах, які мо
жуть вп .. 1инути на якість наданих показань, оскі:-Jьки го.:-Jовним завдан
ням процесуального супрот:ивника зал:ишається ніве.:-Jювання доказів 

обnипуnачеппя. Ca~te то~t)-~ прокурору с.:-JушІю <<nипробуnати>> сnі.ака 

рі:шомапітпими питаппя~ш, які може сташпи сторопа захист): 
_}lосуЖ)І\а «ІІі,:lППОВКа СВі,:tка>> іЮ ІІр~І МО І 'О і ІІСрехреСІІОП) СУJ(ОВИХ J(0-

11 ИТі В- І (е 'ІаХОJ(И СІІр~І МО ІІаІІі ІІа еф е КП1 ВІІе «ІІре,Т(СТа ІІ;ІСІІІІ~І >> і1ою IIOKa-
3aHh. lle необхііІНа 'Іастина ІІЇ;tпноню1 ;ю фЩJ\tІунаннs--~ су;юних l((Жа3ін 
тоGто, то1·о фактоІ-рафічноІп ІІрик.;ш;Іу, на }ІКО\ІУ Gу:Lунатиметnс~І арІ·у

ментані}І сторони. Не жтустити 3\Ііни aGo нііІ\юни ні;( 1юка3анn сні;Іка 
обвинувачення піJ тиском (як проuесуа.:-Jьним, так і не.:-Jега.:-JЬНИ:\f) іншої 

сторони- це :\tініму:\t, який повинен бути цосягнутий. 

Прокурор поnипен nизпачитися з ТІНІ, яка ро.:-Jь даного сnіцка; зпа

чеппя фактіn, які nіп поnі.аом.:-Jяс, їх місuе n системі аргу~tептації, яку 
nіп бу це розnивати па суді, у ТО:\-ІУ чис.:-Jі n -:шключпій про~юnі. Крім того, 
11рокурору нсоGхі;(но нм іти ІІерсіІGачати мож.-1 ини і1 ефект, ~І ки і1 ч июІТh 

ІІОКа3аНН~І на CYl\l(IO та ІНІІІИХ учаСНИКІН KpИMlHaJihHOI"O ІІрОНаіІЖеННИ. 
І3ін повинен передбачити :\ЮЖ..lивість несприят .. 1ивого повороту у фор
муванні фактів на перехресному допиті і вжити заходів по лінгво-пси

хічної підтримки сві.ака. Також, корисно щю.ау:\tати тактикуповторного 

,::rопиту і ті тактичні прийо:\ш, за .аопо:\югою яких :\южпа буде nі.апоnити 
,::ronipy ,::ro, nик.:-Jадепих сnідко:\t, фактіn, якшо доnіра ,::ro пих бу.:-Jа пі.аірnа
на ІІІJ( час ІІерехресноІ·о .іЮІІІпу. 

<<Пі.іІПУІ'ОНКа сні;[Ка» ;[О су;ЮНОІ"О j(ОІІИТУ ІІОНИННа НІ<JІЮЧаТИ Н ccGe 
його психологічну підготовку, зокрема встанов.:-Jення психо .. lоrічно
го контакту. <<К.:-Jючош:rй» свідок пош:rнен бут:и проінфор:v~ований про 

суть справи і поз:иції обв:инувачення. Корисно повідо:\'П:ІТІІ йому про 
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фактичну сторону СІІ]ШНИ, ІJО~Існити ІJО:ННІію оGнинуначснн~І, ІJОІ<<ва

ти 3НаЧСНН~І ЙОІ'О 110K33aHh Н :ШJ'a;JhHi~-j СИСТСVІі /((Жі.НіН оGнинунаЧСНЮІ. 

Снілок оGнинуначснн$.1 Gулс GiJJhHJ уІІсннсним, а ~-ioJ'O сні;tчснн~І Gy.lt)/Th 
6L1ьш ефективними, якщо він усві;::юмлюватиме свою роль в обв:инува

ченні. Корисно зазда.1егідь ознайомити свідка з криміна.lьно-процесу

альпими порма1ш, що регла1tептують су;:rоrшй розгляд, і3 пропедурою 
перехресного і пря1юго ;:rопитіn. 

Слушним буде проnе;:rешrя трепуnального перехресного допиту, під 

час икоJ'О неоGхі;(но ни11роGунати сні,Іtка Gу.Jth-~Ікими ІІитанн~ІІ\111, }JKi 
МОЖе 110СТаНИТИ 11p01LeCyШJhHИi1 СУ11рОТИННИК 110 ;шніtі СІ Ірані. 

Корисно продемонструвати сві;:rкові улюблені такт:ичні пр:ийом:и 

юристів у суді, евристичні пастки. Крім того, необхідно про;:rемон

струnати йому постапош~у питань у дратішпшій, проnокаuійпій манері, 
показати мож.1иnі спроби принизити його, іпші способи приnе;:rеrшя 

n дискомфортпий етап, виnести з себе. Сnідок поnипен бути готаnий 
ло такоJ'О ГЮJ\У ниІІроGунанН}J. Лорсчно ни11роGунати і~ою нитримку 

тсм1юv1 ,І(ОІІиту, 11срснірити ЙОJ'О рсакІІ,ію на ::~аJІитанюJ- J(C нсоGхі;tно 
враховувати і при прямому доп:иті і при контролюванні перехресного 

доп:иту. 

Пр:и підготовці до .іІавання показань сві.іІком слушно звернути увагу 

па такі обстаnипи, як зошrішпій nигляд, поnедіпка nсудіі поза пи:м, під 
час даnаппя показів, психофізичпий етап (тверезий), погляд, манера 

тримаТИСИ 11Щ час }ЩJШJJШJ JJOKШIB, ЖССТИКУJJ~ЩІ}J, МІМІКа ТОЩО. 

Отже, частково JJі}tсумовуючи, JJaJ'o.,юcи_vю, шо ІІі.ІtJ'отовка сві}(Ка }\О 

J(ананн~ Jюка::;анh у с:~ті є нагомою скла;(оною ;(сржанноІ'О оGнинуначсн

н~І на сучасно УІ у ста111. 

ПАСЕЧНИК М. Л. 

Націона.tьний університет <<Одеська юри;uгша акаде-1іЯ•>, 

аспірант кафедри кри1rіла.tістики 

ІІЛУКОВЛ РОЗРОІіJШІІІСТЬ ІІРОБJШМИ ЗЛБКЗІШЧЕІІІІЯ 

СЛІДЧОЇ ТАЄМНИЦІ НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ 

Останпі11 часом, поря.іІ із такими тра;:rиційпими причинами й умаnа

ми 3J10ЧИННОСТі ИК KJJИMiHOJ'eHHi оGстаНИНИ, 11(0 НИІІЛИНаJОТh і3 TJJYJ(H0-
11liH coJJ,ia.ІJhHOJ·o та економічно1·о ро:шитку cyc11iJJhcтнa, на її ;шнамі11і і 

структурі СУТТЄНО НеJ'<ІТИННО 1103HaЧaЄThC~IIICJJI\1aHCHTH ИЙ 3Gpoti НИ ti І<ОН
ф.,lЇКТ. На uьому тлі пос:ил:илося зміщення uіннісних орієнтирів окре

мих груп населення в бік кримінального способу життя, що призве.1о 

до зміцпеппя та вебуnалого поширення такого суспільно небезпечного 
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