
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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~ІІШІІ(3 ~11< ОрІ'аН130Н3На 3..:ЮЧИ HHlCTb :ШІ'3.-І ЬНОКрИ VllHaJI ЬНОІ"О СІІр~І мунан
Н~І. Ре:1у.1Іьтан1 роботи 11раноохоронних ор1·анін сні;tчать, 1110 наніть ни
крит'І'~І окремих ор1·ан1:юнаних :1.-1очинних УІ11УІюнань сугп-:но не НІІ..:Іи

ває на криміна .. 1ьну ситуацію, оскі:-Jьки вони не ті..1ьки не припиняють 
своєї ція .. 1ьності навіть після засудження частини учасників, а й часто 
створюються поnі організоnапі групи. 

Во,::пючас, як сnі.ачать ~tатеріали .аос.:-Jі.ажеппя і практики, окре:иі 

оргапі:юnапі з.:-Jочшші угрупоnапня ріnпя злочшших організацій ство
рюють н .. шсні р(вні;tуна.-Іьні та контрр(нні;(уншІnні с..:Іужби, икі актинно 

3аtімаютьоІ нс3аконниVІ :1Gираню1\1 та ана.-Іі~ю\1 інфор\ШІІ.ії 11ро стра

тегію і тактику роботи оперативних підрозді..1ів та органів .аосу.аового 

розслідування. 

Осо6 .. 1ишrй інтерес .LlЯ кри~tіпа.:-JьІшх структур ~tюоть nі.ао~юсті, що 
стапоn..1ять тасмпицю .aocy.aonoro розслі.ауnаппя. Намагапня 3..1очшшіn 
отрІнtати таку інформацію стають усе бі..1ьш актишш~ш та агресишш
м И. Ро3ІІОНСК)j[И~І ИС~І НИ ІІа)(Ю1 ІІ.і..:ІСС ІІр~І VIOHai01X <<НСр6уна~І hH ИХ ІІі;[ХО

;[ШІ> І<рИVІlНШІЬНИХ СТруктур .іЮ С..:Іl)(ЧИХ 1 011Ср3ТИННИХ ІІраІ(lННИКlН. ~11<1 

належать .ао різних правоохоронних відо:\'rств. О.ане із основних зав.аань 
спонукання прапівників правоохоронних органів .ао зра.аи інтересів 

служби ПО.:-JЯГаЄ Б отриманні інфор:\'ІаТОра КРИ:\'ІЇНаЛЬНИХ структур rдo

KJia.JIIO лш.; 1, с. 4]. 
Усі зазначені обстаnипи сnі.Jчать про безперечпу актуальність обра

ІЮІ'о ІІрСіL\ІСТУ )(ОС.ІііLЖеІІШІ- ·ш6СJІІеЧСІІШІ СJІі,:LЧОЇ ТаСМІІИІІі ІІа іЮСу

жmому C.lliLCTBI. 
При ІІІ:.О\tІУ нcoGxi;(Ht) :1а:1на•1ити, ІІІоактуа.ІьНИ\tІ асІІскта\1ІІро6.Ісми 

у;(оскона..:Існн~І с.ІііІ'ЮЇ :tіи..:Іьності нрі3н иі1 час ІІJН1іІі.І}І.І и уна І)' У науконих 

ІІраІ(}ІХ такі ні;(оVІі нчені, }І І< Т: В. Анср\1нона, К). П. А1снін, В. П. Бахін, 

13. ;::[. Берназ, Р. С. БсlКін, А. Ф. 13о,lобуєв, Ю. М. Грошевий,А. 13. ;]у,1ов, 
13. А. Жураве,lь, А. 13. Ішенко, О. А. Кириченко, Н. І. Кпшенко, 

В. А. Ко.:-Jеспик, В. О. Koпona.:-Jona. М. В. Костицький, В. С. Кузь:иічоn, 

В. П. Лanpon, О. М. Ларів. В. К. Лисичепко, Є . .Ц. Лук'япчикоn, 

В. Г. Лукашевич, [ А. Матусоnський, О. Р. Михай .. 1епко. В. Т. Нор, 
І. В. Постіка, М. В. Са.lІ'тснськиі1, В. В. ТіІІ(енко, П. В. 1\иVІGа.-І, 

В. К). ШсІІітько, М. Е. Шуми.-Іота ін. 

Тематика забезпечення с.:-Jі.ачої таємниці на .аосудовому с.:-Jі.астві роз

роб .. lюва.:-Jася і такими інозе~tними вченими як О. С. Мас.:-Jов у його кри
міпалістичпо~tу капдидатсько~tу .аос.:-Jі.ажеппі <<:С.:-Jі.ача тас:ипипя як :шсіб 

подолапня проти.аії розс .. lідуnашІЮ>> (Воронеж, 2001 р.) [1], а також у 
.аисертапійпо~tу дос .. 1і.ажеппі з кри~tіпа.:-JьІюго проuесу па здобуття па
уконоІ·о стуІІеН}І ;юктора юрrщичних наук І. В. С\ю~Іnконої «Проб~Іеми 

ОХОрОНІОНаНОЇ 3Ш<ОНОМ ТШ-:VІНИІ(і у криміна~ІhНО\ІУ ІІрОІІ.есі•> (ІркуТСhК, 

1998 r.> r21. 
Безпосере.аньо у вігшзнянш криміналістичнш наупі нашо

го пре.амету .аослі.аження у 2СЮЗ ропі торкався В. r Лісогор у своїй 
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лиссртаrrії на 3;~о6утт~r науконого cтyrrcю:r кан;~и,т~ата юри,т~ичних наук 

«Криvrіна;rістичнс :ш6с3rrсчснни j()срсжснни таємниrrі ;юсу,Jtоною c.ri,Jt
eтнa». Вченим Gy;ro сфоrнvrулhонано rroн~rтпr криміна.rістичноr·о 3а6с3-
печення збереження таємниці досу;:ювого слідства; з'ясовано сутність 

та ознаки таємниці, як правового явища взагалі та ;:юсудового слідства 

Jокре11а; обГрунтовано висІrоrюк про те. що поняття «дані ;:юсудового 

слідства>> nужче поняття <•тасмпиця досудового слідства,>; nилІачепо 

причини і способи рололошеппя тас1ншuі досу;:юnого слідства; сфор

мут.,онано rroн~rтт~r оrн·ані:шr~ії 3Gсрсжснн~r таємниrtі Jtосу;юноп) c.ri,Jt
eтнa; си<.:тсvrапвонано нrнку (чханіjаrtі{іних 3ахо,тtін ІІ((ЩО 36срсжснни 

таємниuі досудового с.1ідства; в:изначено фотУми витоку інформації, 

шо становлять таємницю досудового с.1ідства; узагальнено та юшс:ифі

ковапо систему тактичних прийомів 3бережеппя тас:мпиці ;:юсудового 

слідства пі;:r час проведепня окре:мих слі;:rчих дій; розроблено практичні 

рекомендації що;:rо використання техпіко-кри:міпа.1істичпого забезпе

чснн~r :1Gсрсжснни таємниrrі ,І~осу,І~оноr·о cJri}tcтнa [ю-1н.: 3, с. 7]. 
Таким чино_vr. нcoGxiJtHO констатунати, що у нітчи3юrних науконих 

дослідженнях. особл:иво в умовах реформування кри:міна.1ьної юстиції 

та ;:rії чинного криміна.1ьного процесуального та оперативно-розшуко

вого законодавства, ко:мплексно, на :монографічному рівні проблема 

Jабезпечеппя слі;:rчої тас:мпиці па досу;:rоnо:му с.1ідстnі ще досі пе nи

світловалися. Залишаються недостатньо дос.1і;:rжепи:ми такі питаппя: 

llOШlTl'}l 1 СУТІ !ОСТІ llрИІІШШУ КОІІСІІІраціЇ у )Шl.lll>IIOCTI ОllСраТИІНІИХ llЩ

pOJ}(i.riв; llCpC.ІJiK Ві}~ОМОСТСЙ, ЩО CTatiOШl}l'l'l> С.Іtі;LЧУ TaC.V1JlИЦJO; І ІрИЧИ

НИ rropyrrrcню:r rrринциrrу кoнcrriparriї та форминитоку інфорvrаr(ії, rr~o 

станонитh тш-;мниrrю ,т~осу,т~оного слі;rстна; сучасні криміншr nно-rrраноні 

а;~ мі ністратинно-rrраноні та кpиvriнa;rhнo-rrpor (ссуалhні :шсоGи :шGс3ttс

чення конспірації і слідчої тає:мниці; організаційні, оперативно-розшу

кові і тактико-кри:міналістичні засоби забезпечення конспірації і с.1ід

чої тасмниці па досудовому c.1i;:rcтni. 

Усі Jа.лrачепі обстаnшш сnі;:rчать про беJумошІу актуальність у су

часних реаліях розроблепня теоретичних і практичних основ забеJпе
чснн}t с;rі;tчої r·аємницr на ;юсу;~оноvrу слr,тtстнr. 
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