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В	ході	розслідування	кримінального	провадження	вирішуються	такі	завдання,	як	захист	
особи,	 суспільства	 та	 держави	 від	 кримінальних	 правопорушень,	 охорона	 прав,	 свобод	 та	
законних	інтересів	учасників	кримінального	провадження,	а	також	забезпечення	швидкого,	
повного	 та	 неупередженого	 розслідування	 і	 судового	 розгляду	 з	 тим	 щоб	 кожний,	 хто	
вчинив	 кримінальне	 правопорушення,	 був	 притягнутий	 до	 відповідальності	 в	 міру	 своєї	
вини,	 жоден	 невинуватий	 не	 був	 обвинувачений	 або	 засуджений,	 жодна	 особа	 не	 була	
піддана	 необґрунтованому	 процесуальному	 примусу	 і	 щоб	 до	 кожного	 учасника	
кримінального	провадження	була	застосована	належна	правова	процедура	[1,	с.	3].	

Початкова	 інформація	 про	 злочин,	 що	 потребує	 виїзду	 на	 місце	 події,	 як	 зазначає	
І.	О.	Возгрін,	 досить	 часто	 надходить	 раптово,	 звідси,	 всю	 підготовку	 до	 огляду	 потрібно	
проводити	в	максимально	стислі	строки,	визначаючи,	що	і	як	потрібно	робити	[2,	с.	54].	

Подолання	 імовірних	 проявів	 протидії	 досудовому	 розслідуванню	 є	 можливим,	 у	 тому	
числі,	 шляхом	 мінімізації	 часу	 підготовки	 й	 проведення	 розслідування	 взагалі	 та	
процесуальних	 дій	 (допитів,	 обшуків	 та	 інших)	 зокрема,	 а	 також	 кількості	 осіб,	
поінформованих	 про	 їх	 хід.	 Зазначена	 специфічна	 особливість	 підготовки	 до	 обшуку	
обумовлена	 необхідністю	 забезпечити	 елемент	 раптовості,	 який	 грає	 виключно	 важливу	
роль	при	здійсненні	даної	слідчої	дії	[2	с.	125].	

Як	 зазначено	 в	 Академічному	 тлумачному	 словнику	 з	 української	 мови,	 раптовий	 –	 це	
той,	який	відбувся,	настав	несподівано,	непередбачено	[3].	

Не	 меншої	 уваги	 з	 позиції	 фактора	 раптовості	 заслуговує	 й	 допит	 підозрюваного.	
Показання	підозрюваного,	як	правило,	одержуються	на	початковому	етапі	розслідування.	У	
цей	момент	підозрюваний	ще	не	знає,	якими	доказами	володіє	слідчий.	Він	практично	не	в	
змозі	протиставити	слідчому	свою	лінію	захисту	[4,	с.	193].	

Допит	 підозрюваного	 одразу	 після	 затримання	 дозволить	 використати:	 фактор	
раптовості,	 запобігти	 встановленню	 обсягу	 доказової	 інформації	 у	 слідчого,	 висуненню	
неправдивого	 алібі	 та	 активній	 протидії	 розслідуванню.	 Таку	 думку	 підтримують	 92	%	
опитаних	слідчих.	

Свідчення	 підозрюваного,	 допитаного	 одразу	 після	 затримання,	 без	 попереднього	
обмірковування	ним	обставин,	що	стали	причиною	його	затримання	та	підставами	підозри,	
суттєво	відрізняються	від	тих,	котрі	він	дає	під	час	допиту,	через	певний	час	[5,	с.	408].	

Затримані	одразу	після	вчинення	злочину	особи	можуть	перебувати	у	стані	збудження	
та	 неочікуваного	 здивування	 або	 розпачі.	 Як	 наслідок	 у	 них	 може	 бути	 відсутня,	 добре	
спланована	лінія	захисту.	При	ретельному	допиті	на	початку	розслідування	у	сформованому	
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злочинцями	 алібі	 будуть	 виявлені	 прогалини,	 невідповідності.	 Це,	 значною	 мірою,	
впливатиме	на	відмову	від	зайнятої	лінії	захисту	та	зізнанні	у	злочині.		

Раптовість,	на	думку	М.	В.	Салтевського,	є	доцільною	у	наступних	ситуаціях:	а)	на	початку	
розслідування,	 коли	 факт	 порушення	 кримінальної	 справи	 відомий	 обмеженому	 колу	 осіб;	 б)	
коли	 підозрювані	 або	 зацікавлені	 особи	 здогадуються,	 що	 правоохоронні	 органи	 мають	
відомості	 про	 їхню	 причетність	 до	 злочину	 і	 місце	 приховування	 викраденого;	 в)	 до	 виклику	
підозрюваного	 у	 вчиненні	 злочину,	 співучасників	 або	 зацікавлених	 осіб;	 г)	 до	 затримання	
підозрюваного	чи	співучасників	або	негайно	після	цього;	ґ)	коли	особа	захоплена	при	вчиненні	
злочину,	 або	 на	 неї	 вкажуть	 очевидці,	 або	 на	 її	 одязі	 і	 тілі	 будуть	 виявлені	 сліди	 злочину;	
д)	через	деякий	час	після	першого	обшуку,	який	не	дав	позитивних	результатів	[6,	с.	348].	

Вибір	 моменту	 проведення	 якоїсь	 процесуальної	 дії	 та	 отримання	 позитивного	
результату	 має	 обумовлюватись	 фактором	 раптовості.	 Це	 значною	 мірою	 мінімізує	
можливості	зацікавлених	осіб	у	здійсненні	протидії	досудовому	розслідуванню.	

Раптовість	 в	 ході	 здійснення	 кримінального	 судочинства	 може	 виступати	 не	 тільки	 як	
тактична	рекомендація,	і	об’єктивна	умова	проведення	тієї	чи	іншої	процесуальної	дії,	але	і	
безпосередній	 чинник,	 що	 спонтанно	 виникає	 в	 певних	 ситуаціях,	 пов’язаних	 із	
розслідуванням	 і	 розглядом	 кримінальної	 справи,	 і	 здатний	 впливати	 на	 всіх	 суб’єктів	
кримінального	судочинства	[7].	

Таким	чином	використання	фактора	раптовості	при	розслідуванні	є	складним,	у	той	же	
час	 важливим	 аспектом	 мінімізації	 проявів	 протидії	 з	 боку	 зацікавлених	 осіб.	 Наведене,	 у	
свою	 чергу,	 сприятиме	 мінімізації	 строків	 розслідування	 та	 забезпечуватиме	 виконання	
завдань	кримінального	провадження,	визначених	КПК	України.	
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Важливе	 місце	 у	 процесі	 збирання	 доказової	 інформації	 в	 межах	 кримінального	
провадження	безперечно	належить	такій	слідчий	(розшуковій)	дії	–	як	допит.	Фактично	без	
проведення	 допиту	 не	 відбувається	 жодне	 досудове	 розслідування,	 тому	 саме	 допит,	 по	
праву,	уважається	однією	із	найбільш	розповсюджених	слідчих	(розшукових)	дій.	
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