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На	початковому	етапі	розслідування	розбоїв,	вчинених	із	проникненням	у	житло,	огляд	
місця	 події	 є	 поширеною	 слідчою	 дією,	 що	 має	 невідкладний	 характер,	 а	 його	 результати	
можуть	мати	значення	доказів	у	кримінальному	провадженні.	

Чинне	 кримінальне	 процесуальне	 законодавство	 не	 надає	 визначення	 поняття	 огляду	
місця	 події,	 а	 лише	 встановлює,	 що	 слідчий,	 прокурор	 проводять	 огляд	 місцевості,	
приміщення,	речей	та	документів	з	метою	виявлення	та	фіксації	відомостей	щодо	обставин	
вчинення	кримінального	правопорушення	(ч.	1	ст.	237	КПК	України)	[1].	

В	ході	розвитку	теорії	 і	практики	криміналістики	до	визначення	поняття	огляду	місця	
події	 як	 виду	слідчого	 огляду	склались	 різні	підходи.	 Зокрема,	 дане	питання	досліджували	
такі	відомі	вчені	як	Т.	В.	Аверьянова,	Р.	С.	Бєлкін,	О.	В.	Бишевець,	М.	Л.	Грібов,	В.	А.	Журавель,	
В.	 П.	Колмаков,	 А.	 В.	 Кофанов,	 М.	 С.	Набруско,	 М.	 А.	 Погорецький,	 М.	 В.	 Салтевський,		
Д.	Б.	Сергєєва,	З.	М.	Топорецька,	В.	Ю.	Шепітько	та	інші.	

Видатний	 український	 вчений-криміналіст	 М.	 В.	 Салтевський	 розглядає	 слідчий	 огляд	
як	 процесуальну	 діяльність	 уповноважених	 осіб	 щодо	 безпосереднього	 застосування	
методів	і	засобів	криміналістичної	техніки	і	тактики	для	виявлення,	фіксації	дослідження	і	
вилучення	 з	 матеріальних	 джерел	 інформації,	 а	 також	 встановлення	 інших	 обставин,	 що	
мають	значення	для	справи	[5,	с.	334].	

З.	М.	Топорецька	 визначає	 огляд	 місця	 події	 як	 невідкладну	 слідчу	 (розшукову)	 дію,	
спрямовану	 на	 дослідження	 території	 (приміщення	 або	 споруди),	 де	 відбулася	 подія,	 що	
містить	 ознаки	 злочину,	 або	 настав	 злочинний	 результат,	 зміст	 якої	 становить	 комплекс	
пізнавальних	операцій,	які	полягають	у	пошуку,	виявленні,	вилученні	та	дослідженні	слідів	
злочину,	інших	об’єктів,	що	мають	значення	для	кримінального	провадження	[3,	с.	128].	

Ми	 розглядаємо	 огляд	 місця	 події,	 в	 першу	 чергу,	 як	 засіб	 отримання	 доказів	 вчинених	
розбоїв	 з	 криміналістичної	 точки	 зору,	 а	 саме	 як	 засіб	 виявлення	 слідів	 вчинення	 розбоїв,	
встановлення	 способу,	 місця,	 часу,	 знарядь,	 ознак	 зовнішності	 злочинців,	 їх	 віку,	 статі,	
кількості,	характеру	нападу	та	насильницьких	дій,	інформації	щодо	викраденого	майна	тощо.	

Огляд	 місця	 події	 складається	 з	 трьох	 етапів:	 підготовчого,	 робочого	 і	 заключного.	
Кожен	етап	огляду	місця	події	характеризується	певними	діями,	які	виконує	слідчий	та	інші	
учасники	огляду.	

На	 підготовчому	 етапі	 огляду	 місця	 події	 слідчому	 необхідно	 визначитися	 з	 тим,	 що	 є	
місцем	 події,	 яке	 буде	 оглядатися,	 оскільки	 це	 впливає	 на	 необхідність	 отримання	 ухвали	
слідчого	 судді	 про	 дозвіл	 на	 огляд.	 Так,	 зокрема,	 якщо	 місце	 події	 знаходиться	 в	 житлі	 чи	
іншому	 володінні	 особи,	 слідчий	 має	 отримати	 дозвіл	 слідчого	 судді	 на	 його	 проведення,	
окрім	випадків,	передбачених	КПК	України	[3,	с.	129].	

Слідчому	 необхідно	 вирішити	 питання	 про	 залучення	 учасників	 огляду	 місця	 події.	 У	
випадках	 вчинення	 розбоїв	 із	 проникненням	 у	 житло,	 існує	 законодавчо	 визначена	
необхідність	 у	 залученні	 не	 менше	 двох	 понятих,	 незалежно	 від	 застосування	 технічних	
засобів	безперервного	фіксування	даної	слідчої	дії.	

При	огляді	місця	події	можна	виявити	місця,	з	яких	злочинці	спостерігали	за	потерпілим,	
або	відслідковували	шлях	його	пересування.	При	цьому	необхідно	приділити	особливу	увагу	
пошуку	 й	 належній	 фіксації	 слідів	 ніг,	 недопалків,	 сірників,	 пачок	 від	 цигарок,	 слідів	
транспортних	засобів,	мікрочастинок	та	ін.	Причому	за	допомогою	слідів	ніг,	транспортних	
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засобів	тощо	можна	встановити	шляхи	пересування	злочинців	до	місця	злочину,	їх	кількість,	
а	також	шляхи	пересування	за	потерпілим.	Тим	самим	можна	у	певній	частині	підтвердити	
факти,	 викладені	 в	 заяві	 потерпілого.	 Якщо	 злочин	 вчинено	 у	 приміщенні,	 слідчий	 має	
використати	 під	 час	 огляду	 технічні	 засоби,	 що	 є	 в	 слідчій	 валізі,	 освітлювальні	 прилади,	
доклавши	 максимум	 зусиль,	 щоб	 відшукати	 сліди	 рук,	 ніг,	 мікрочастинок,	 слідів	 знарядь	
злому	 замків,	слідів	крові,	куль,	гільз	тощо.	 Під	час	 огляду,	оцінивши	наявну	 інформацію	з	
показань	 потерпілих	 і	 свідків,	 слідчий	 може	 змоделювати	 подію,	 що	 сталася,	 і	 тим	 самим	
визначити	 завдання	 оперативним	 працівникам	 щодо	 розшуку	 і	 затримання	 злочинців	 по	
«гарячих	слідах»	[4,	с.	601].	

При	підготовці	до	огляду	місця	події	при	вчиненні	розбоїв	із	проникненням	у	житло:	
– слідчому	необхідно	уточнити	слідчу	ситуацію,	що	склалася;	
– забезпечити	належну	охорону	місця	вчинення	розбою	(житло,	прибудинкової	території);	
– перевірити	 готовність	 транспортних	 засобів	 та	 технічних	 засобів,	 необхідних	 для	

проведення	огляду;	
– визначити	коло	осіб,	які	братимуть	участь	в	огляді	(слідчий,	оперативні	працівники,	

інспектор-криміналіст,	судово-медичний	експерт,	кінолог	з	собакою	та	інші).	
Робочий	 етап	 починається	 з	 загального	 огляду,	 в	 ході	 якого	 слідчий	 знайомиться	 з	

обстановкою	 місця	 події,	 визначає	 межі	 огляду,	 висуває	 версії	 стосовно	 події.	 На	 основі	
отриманих	 відомостей	 слідчий	 формує	 завдання	 оперативним	 працівникам	 (застосування	
службово-розшукової	 собаки,	 організація	 пошуку	 злочинця	 за	 гарячими	 слідами,	 збирання	
інформації,	 виявлення	 свідків),	 складає	 план	 детального	 огляду,	 вибирає	 методи	 й	 засоби	
дослідження	обстановки	місця	події,	проводить	орієнтуючу	та	оглядову	зйомки	місця	події.	
Детальний	 огляд	 передбачає	 глибоке	 й	 всебічне	 дослідження	 місця	 події,	 об’єктів	 з	 метою	
виявлення	слідів	злочину.	Під	час	загального	огляду	слідчий	досліджує	об’єкти	в	статичному	
стані,	 а	 при	 детальному	 може	 переміщувати	 предмети	 з	 метою	 дослідження,	 насамперед	
зафіксувавши	 їх	 на	 місці	 виявлення.	 Під	 час	 детального	 огляду	 здійснюється	 вилучення	
речових	доказів	(слідів),	їх	пакування,	фіксація	[2,	с.	193].	

Заключний	етап	полягає	в	узагальненні	й	аналізі	зібраної	інформації,	вирішенні	повністю	
або	 частково	 завдання	 та	 мети	 огляду.	 Визначається,	 які	 об’єкти	 обстановки	 доцільно	
оглянути	 додатково,	 які	 об’єкти	 необхідно	 ще	 вилучити.	 Слідчий	 може	 вважати	 огляд	
закінченим,	якщо	на	всі	питання,	що	випливають	з	події	злочину,	одержана	певна	інформація	
(встановлено	механізм,	спосіб	вчинення,	виявлені	ознаки	злочинця	тощо)	[2,	с.	193].	

При	розслідуванні	розбоїв,	вчинених	із	проникненням	у	житло,	огляд	місця	події	має	свої	
специфічні	 особливості.	 Проаналізувавши	 дані	 слідчої	 практики,	 є	 можливим	 зробити	
висновок	 про	 те,	 що	 проведення	 огляду	 місця	 події	 є	 однією	 з	 найефективніших	 слідчих	
(розшукових)	 дій,	 що	 проводяться	 при	 розслідуванні	 розбоїв.	 Це	 зумовлено	 тим,	 що	 огляд	
місця	події,	де	вчинено	розбої	з	проникненням	у	житло	дає	можливість	слідчому	та	 іншим	
учасникам	 отримати	 найбільшу	 кількість	 достовірних	 фактичних	 даних,	 що	 дають	
можливість	об’єктивно	встановити	обстановку	вчинених	розбоїв,	висунути	криміналістичні	
версії	та	максимально	ефективно	планувати	розслідування.	

М.	В.	Салтевський	 слушно	 зазначає	 про	 те,	 що	 в	 усіх	 випадках	 грабежів	 і	 розбоїв	 огляд	
місця	 події	 є	 невідкладним	 і	 обов’язковим.	 На	 відкритій	 місцевості	 чи	 в	 приміщенні	 огляд	
починається	 від	 периферії	 до	 центру,	 оскільки	 сліди	 нерідко	 залишаються	 вдалині	 від	
безпосереднього	 місця	 нападу.	 Природно,	 центр	 місця	 –	 головне	 джерело	 інформації,	 де	
можна	знайти	сліди	боротьби	злочинця	з	жертвою	[5,	с.	481].	

Отримані	дані	в	ході	огляду	місця	події	дозволяють	слідчому	безпосередньо	сприймати	
отриману	 інформацію	 та	 відтворювати	 обставини	 вчинених	 розбоїв	 із	 проникненням	 у	
житло.	При	огляді	прилеглої	до	житла	ділянки	слід	звернути	особливу	увагу	на	виявлення	
слідів	ніг	та	взуття,	транспортних	засобів,	а	в	самому	житлі	–	на	сліди	пальців	рук,	знарядь	
злому,	застосування	зброї,	а	також	на	загублені	(втрачені)	злочинцями	речі	тощо.	

Також	 в	 ході	 проведення	 огляду	 місця	 події,	 де	 мали	 місце	 розбої,	 вчинені	 із	
проникненням	 у	 житло,	 особливу	 увагу	 необхідно	 приділити	 виявленню	 та	 вилученню	
мікрооб’єктів,	що	дозволяє	отримати	певні	дані	для	більш	точного	та	якісного	відтворення	
обстановки	злочину	та	інформацію	щодо	особи	злочинця.	Особливої	необхідності	це	набуває	
у	випадках,	коли	потерпілий	чинив	опір	нападаючому.	



Сучасні	тенденції	розвитку	криміналістики	та	кримінального	процесу.	Харків,	2017 

 230	

Виходячи	 з	 вищевикладеного	 та	 враховуючи	 специфіку	 вчинення	 розбоїв	 із	
проникненням	 у	 житло,	 слід	 вказати,	 що	 при	 проведенні	 огляду	 місця	 події	 існує	
необхідність	 у	 залученні	 спеціалістів	 різних	 профілів,	 а	 саме	 техніко-криміналістичного	
забезпечення,	балістичного,	хімічного,	біологічного,	судово-медичного	та	інших.	

Результати	 проведеного	 огляду	 місця	 події	 повинні	 бути	 зафіксовані	 у	 відповідності	 з	
вимогами	кримінально-процесуального	законодавства,	але	сьогодні	слідчі	та	інші	учасники	
проведення	 даної	 слідчої	 дії	 виконують	 ці	 вимоги	 не	 в	 повній	 мірі,	 і	 часто	 недбало	
ставляться	до	підготовки	та	проведення	огляду	місця	події.	Як	наслідок,	таке	ставлення	до	
проведення	огляду	місця	події	призводить	до	втрати	криміналістично	значимої	інформації,	
втрати	 доказової	 інформації,	 унеможливлення	 процесу	 доказування	 і	 уникнення	
відповідальності	злочинцями.	

Отже,	 з	 метою	 підвищення	 якості	 проведення	 оглядів	 місця	 події	 у	 кримінальних	
провадженнях	 про	 розбої,	 вчинені	 з	 проникненням	 у	 житло,	 необхідно	 вживати	 заходи	 з	
підвищення	 якості	 криміналістичної	 підготовки	 слідчих,	 оперативних	 працівників,	
інспекторів-криміналістів;	здійснювати	науковий	пошук	з	удосконалення	організації	слідчої	
практики,	 а	 саме	 організаційно-технічного	 забезпечення	 проведення	 огляду	 місця	 події,	
створювати	 належні	 умови	 для	 взаємодії	 слідчих,	 оперативних	 підрозділів,	 інспекторів-
криміналістів	та	спеціалістів	інших	профілів	в	ході	огляду	місця	події.	
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ПРОБЛЕМИ	КОНТРОЛЮ	ЯКОСТІ		
СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО	ДОСЛІДЖЕННЯ	

Судова	 експертиза	 є	 ефективним	 засобом	 встановлення	 обставин,	 що	 підлягають	
доказуванню	і	дає	змогу	використовувати	в	процесі	розслідування	й	судового	розгляду	весь	
арсенал	 останніх	 досягнень	 у	 галузі	 науки	 і	 техніки,	 тому	 висновок	 експерта	 посідає	
провідне	місце	в	системі	доказів	у	кримінальному	провадженні.	

Згідно	зі	ст.	84,	94,	101	КПК	України,	висновок	експерта	є	одним	з	процесуальних	джерел	
доказів.	 Це	 докладний	 опис	 досліджень,	 проведених	 експертом,	 та	 зроблені	 за	 їх	
результатами	 висновки,	 обґрунтовані	 відповіді	 на	 запитання,	 що	 поставлені	 особою,	 яка	
залучила	 експерта,	 або	 слідчим	 суддею	 чи	 судом,	 що	 доручив	 проведення	 експертизи.	
Оскільки	 жоден	 доказ	 не	 має	 наперед	 встановленої	 сили,	 тому	 і	 висновок	 експерта	 не	 має	
переваг	 перед	 іншими	 доказами,	 а	 фактичні	 дані,	 що	 містяться	 у	 ньому,	 оцінюються	 за	
загальними	правилами,	передбаченими	кримінальним	процесуальним	законодавством.	

Відзначимо,	 що	 експерт	 дає	 висновок	 від	 свого	 імені	 і	 несе	 за	 нього	 особисту	
відповідальність,	 а	 згідно	 ст.	4	 Закону	 України	 «Про	 судову	 експертизу»,	 має	 гарантії	
незалежності	у	своїй	професійній	діяльності.	
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